
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
wypełnia Bank 

do wniosku nr ……………………….. o przyznanie kredytu ……………………………………… 

wypełnia Wnioskodawca 

I. DANE  OGÓLNE 

Nazwa Wnioskodawcy 

 

Forma prawna 
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  Spółka …………………………………………….……  
 Spółdzielnia  inny (wymienić) ……………………………………………………………………………………………….… 

Adres firmy  

Okres prowadzonej działalności: Posiadane kwalifikacje:  

Ilość zatrudnionych 
pracowników: 

w tym: na czas nieokreślony: na czas określony: sezonowo: 

II. DANE  O  STANIE  MAJĄTKOWYM  WNIOSKODAWCY 

1) Ziemia 
Powierzchnia: Wartość rynkowa: 

2) Budynki 

Nazwa Rok budowy Wartość rynkowa 

   

   

   

3) Prawo do użytkowania 
lokalu 

Lokal o pow. ..................... m² stanowi:  
1) własność Wnioskodawcy, (wartość rynkowa: ……………………………………………. ) 
2) jest przedmiotem najmu według  umowy z dnia ......................... na okres do ................................  

3) Wyposażenie Nazwa Rok produkcji/budowy Wartość rynkowa 

- maszyny: 

    

    

    

- urządzenia: 

    

    
    

4) Zapasy (surowce) 

Nazwa wartość 

   

   

   

   

   

5) Wyroby gotowe 

   
   

   

6) Inne składniki majątku 

   

   

   

III. DANE  DOTYCZĄCE RYNKU 

1) Kontrahenci:  osoby fizyczne   przedsiębiorstwa  handel  kooperacja 

2) Czy są zawarte umowy 
wstępne z odbiorcami  
i dostawcami? 

 TAK (wymienić): ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 NIE (określić sposób zaopatrywania w środki do produkcji): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

3) Przewidywany rynek zbytu:  najbliższe okolice   region    cały kraj  zagranica 

 



  

IV. ANALIZA FINANSOWA (pominąć w przypadku przedłożenia alternatywnej informacji o sytuacji finansowej np. w postaci bilansu i rachunku wyników)  

Podstawa sporządzenia: 
 

Sytuacja finansowa w roku poprzedzającym oraz w całym okresie kredytowania 

Wyszczególnienie 
Rok poprzedzający Rok ……………………. Rok ……………………. Rok ……………………. Rok ……………………. Rok ……………………. 

1. PRZYCHODY       

2. KOSZTY       

3. WYNIK (1-2)       

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ 

1) Posiadam zadłużenie z tytułu kredytów bankowych: NIE / TAK* (wymienić poniżej) 

Nazwa banku Kwota Ostateczny termin spłaty 

   
   

   

2) Jestem poręczycielem kredytu: NIE / TAK * (wymienić poniżej) 

Nazwa kredytobiorcy Nazwa Banku Kwota Ostateczny termin spłaty 

    

    

3) Posiadam księgę wieczystą:  Nr KW obciążoną w kwocie/do kwoty: 

4) Nie posiadam/Posiadam* zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: (jeśli tak, to wymienić poniżej jakie) 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

5) Nie posiadam/Posiadam* zobowiązania wobec Urzędu Gminy, Miasta: (jeśli tak, to wymienić poniżej jakie) 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

6) Nie posiadam/Posiadam* zobowiązania wobec ZUS, KRUS: (jeśli tak, to wymienić poniżej jakie) 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

7) Nie posiadam/Posiadam* zaległych zobowiązań z innych tytułów (np. wyroki sądowe): (jeśli tak, to wymienić jakie) 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

8) Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/ współmałżonką** 

 
VI. OŚWIADCZENIE   WNIOSKODAWCY 
Ja niżej podpisany/a potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wszystkie informacje dotyczące sytuacji finansowej i stanie 
majątkowym podane wyżej są rzetelne i prawdziwe według stanu na dzień dzisiejszy. Jestem świadom/a, że błędy lub nieścisłe 
informacje podane wyżej celowo lub wskutek niedbałości  mogą spowodować odmowę zawarcia umowy  o kredyt lub odstąpienie 
od umowy kredytowej oraz pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej. Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku przez Bank. 
 

                                                                                           .............................................................................. 
                                                                                                                              ( własnoręczny podpis Wnioskodawcy ) 
VII. ZGODA   WSPÓŁMAŁŻONKA** 
Ja niżej podpisany/a legitymujący/a się dowodem osobistym serii .............. nr ........................................... 
wydanym przez .............................................................................................................................................. 
zamieszkały/a w ............................................................................................................. ................................ 
oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez współmałżonka.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku wspólnego. 

 
                                                                                           ............................................................................... 
                                                                                                                           ( własnoręczny podpis współmałżonka ) 
VIII. UWAGI   I   WNIOSKI   PRACOWNIKA   BANKU 
............................................................................................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................................................. .........................
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................. 
 
         ........................................................... 

        ( data i podpis pracownika Banku ) 
* - niepotrzebne skreślić,  w przypadku wyboru zaznaczyć kwadrat po lewej 
** dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych  

 

Bank Spółdzielczy  
w Międzyrzecu Podlaskim 

 


