
 
Załącznik nr W.1 

Data rejestracji wniosku ………………….. 

Nr z rejestru……………………………….. 

WNIOSEK KREDYTOWY 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 

1. WNIOSKODAWCA: 

Nazwa Wnioskodawcy/ 

Wnioskodawców i nazwa firmy (w 

przypadku spółki cywilnej) 

 

 

Siedziba / Adres Wnioskodawcy/ 

Wnioskodawców (w przypadku spółki 

cywilnej) 

 

 

 

Status prawny  

Nazwa rejestru  

KRS NIP REGON 

   

Data 

rozpoczęcia 

działalności 

 

Nr telefonu ________________________________ e-mail ___________________________________________ 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:  

Imię i nazwisko: 

Nr telefonu ________________________________ e-mail ___________________________________________ 

Główni udziałowcy firmy: 

Imię i nazwisko / Nazwa Adres / Siedziba 
Nr dowodu tożsamości, PESEL / 

REGON /  NIP 
Wielkość posiadanych udziałów 

    

    

    

PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO / MAJĄTKOWO / ORGANIZACYJNIE / PERSONALNIE: 

Imię i nazwisko / Nazwa 
Nr dowodu tożsamości  

/ PESEL / REGON / NIP 

Rodzaj powiązania: kapitałowe, organizacyjne, z 

tyt. silnych relacji gospodarczych, z tyt. wspólności 
majątkowej, wnioskodawca jest podmiotem grupy 

kapitałowej objętej skonsolidowanym 

sprawozdaniem (poniżej wpisać właściwe) 

   

   

   

Rodzaj prowadzonej działalności /PKD: 

 

 

 

 

 

 

 

2. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU  

Rodzaj 
 kredyt inwestycyjny      kredyt obrotowy  kredyt obrotowy na VAT       kredyt rewolwingowy 

  kredyt w rachunku bieżącym:  udzielenie// przedłużenie*  pożyczka hipoteczna 
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Kwota  Waluta PLN    

Słownie  

Okres 

kredytowania 
od ______________________________ do _____________________________ 

/dzień/miesiąc/rok/                                                                  /dzień/miesiąc/rok/ 

Karencja* 
w spłacie kapitału_____________________ miesięcy 

w spłacie odsetek_____________________ miesięcy (dot. kredytu inwestycyjnego) 

Przeznaczenie 

kredytu 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego ( wypełnić poniższe dane dot. przedsięwzięcia w przypadku wyboru kredytu inwestycyjnego) 

Całkowity koszt przedsięwzięcia netto/brutto* 

w PLN 
 

 

Dotychczas poniesione nakłady netto/brutto 

(na dzień złożenia wniosku) 

 

 

 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia: 
(np. rodzaj planowanej inwestycji, cykl realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia, rodzaje zakupów, itp.) 

 

Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/ rok)  

Termin zakończenia  inwestycji (miesiąc/ rok)  

Termin oddania do eksploatacji (miesiąc/ rok)  

Termin osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej 

(miesiąc/ rok) 
 

Środki własne netto/brutto*:  

Kredyty bankowe   

Pozostałe środki (należy wskazać źródła pochodzenia)  

Wykorzystanie kredytu nastąpi z zastosowaniem 

Mechanizmu Podzielonej Płatności: 

 

                TAK                             NIE 

3. TERMINY URUCHOMIENIA TRANSZ  KREDYTU: 

         Jednorazowo* w dniu /od dnia* ________________________________________________ 

           

         W transzach* 
OD DNIA ……………. kwota  

OD DNIA ……………. kwota   

OD DNIA ……………. kwota  

OD DNIA ……………. kwota  
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II. Informacja o współpracy z innymi bankami ❑ TAK ❑ NIE (W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POMINĄĆ WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH PÓL) 

Posiadam/my rachunek bieżący w innym 

banku 
❑ NIE ❑ TAK 

Nazwa banku/banków 
 

 

Wysokość przeprowadzanych średnich miesięcznych wpływów w 

ostatnich 3 miesiącach (wartość przybliżona) 

 

 

Czy występowały w ostatnich 12 miesiącach tytułu egzekucyjne na 

rachunku bieżącym  

❑ NIE 

❑ TAK 

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i innych  
❑ NIE 

❑ TAK 

Nazwa banku 

Kwota do spłaty 

/wysokość raty/ 

częstotliwość spłaty 

Rodzaj produktu 

Okres kredytowania/data spłaty 

ostatniej raty 

  

 

 

  

  

 

 

  

4. SPŁATA KREDYTU: 

Okres spłaty od ______________________________ do _____________________________ 
/dzień/miesiąc/rok/                                                                  /dzień/miesiąc/rok/ 

Spłata kredytu  

następować będzie z  

 rachunku bieżącego  

 rachunku pomocnicze 

 płatność przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu    

Formy spłaty kredytu i termin 

pierwszej raty 

 jednorazowo  raty miesięczne  raty kwartalne  raty półroczne   raty wg indywidualnego 

harmonogramu 

Termin płatności I raty ……………………… 

Terminy spłaty ( wypełnić w przypadku wyboru indywidualnego harmonogramu): 

1. w dniu/od dnia*  do kwoty  

2. w dniu/od dnia*  do kwoty  

3. w dniu/od dnia*  do kwoty  

4. w dniu/od dnia*  do kwoty  

5. w dniu/od dnia*  do kwoty  

6. w dniu/od dnia*  do kwoty  

5. SPŁATA ODSETEK: 

 miesięcznie  

 kwartalnie 

6. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE: 

Rodzaj zabezpieczenia 
Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia 

Oszacowanie wartości na 

podstawie: 
(polisa, wycena, faktura) 
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Terminowo reguluję/my zobowiązania spłaty 

udzielonego kredytu 

❑ NIE 

❑ TAK 

Posiadam/y wymagalne płatności z tytułu kredytów 
❑ NIE 

❑ TAK *JEŚLI ZAZNACZONO TAK UZUPEŁNIĆ PONIŻSZY WIERSZ  

*Kwota wymagalnych płatności i termin ich powstania   

Korzystam/y z innych produktów – Z JAKICH ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Informacja o współpracy z innymi instytucjami finansowymi: ❑ TAK ❑ NIE (W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POMINĄĆ WYPEŁNIENIE PONIŻSZYCH PÓL) 

Nazwa instytucji 

finansowej 
Kwota finansowania Kwota do spłaty Rodzaj finansowania Okres finansowania 

     

     

     

Terminowo reguluję/my posiadane zobowiązanie 
❑ NIE* JEŚLI ZAZNACZONO NIE UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE WIERSZE 

❑ TAK 
*Maksymalna liczba dni występowania zaległości 

w ostatnich 12 miesiącach: 
 

*Maksymalna kwota zaległości w ostatnich 12 

miesiącach: 
 

Posiadam/y wymagalne płatności ❑ NIE 

❑ TAK*JEŚLI ZAZNACZONO TAK UZUPEŁNIĆ PONIŻSZE WIERSZE 

*Kwota wymagalnych płatności i termin ich 

powstania 
 

 

IV. Oświadczenia Wnioskodawcy 

1) Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:  

NAZWA ORGANU 
POSIADANE 

ZALEGŁOŚCI 
ZALEGŁOŚĆ OBJĘTA UGODĄ 

Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp. 

 

         NIE              TAK 

 

 

          NIE              TAK            NIE DOTYCZY   

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu składek na m.in. 

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz 

Pracy  

 

         NIE              TAK 

 

 

          NIE              TAK            NIE DOTYCZY   
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Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od nieruchomości  

(o ile dotyczy) 

 

         NIE              TAK 

 

 

          NIE              TAK            NIE DOTYCZY   

 

 

2) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych. 

3) Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 

mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

4) Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub  postępowania 

naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

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

6) Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Brańsku.  

7)  Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* udziałowcami Banku 

Spółdzielczego w Brańsku lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie 

Banku: ………………………………… 

8) Oświadczam/y, że prowadzona przeze mnie/przez nas* działalność gospodarcza wymaga/nie wymaga* zezwolenia (koncesji).  

9) Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 kodeksu karnego, że informacje podane w tym 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

10) Oświadczam/y, że zostałem poinformowany,  o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych  przez Bank Spółdzielczy w 

Brańsku na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej „Prawo 

bankowe”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa. W 

zakresie przekazanych danych Biuro Informacji Kredytowej - obok Banku Spółdzielczego w Brańsku – staje się Administratorem 

moich/naszych danych osobowych. Z Biurem Informacji Kredytowej mogę/możemy skontaktować się poprzez adres e-mail: 

kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Biuro Informacji Kredytowej 

wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor 

Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A), we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

11) Oświadczam/y że [niepotrzebne skreślić]: 

- wraz z wnioskiem kredytowym złożyłem/złożyliśmy kompletną dokumentację umożliwiającą ocenę zdolności kredytowej* 

- brakującą dokumentację do wniosku kredytowego umożliwiającą przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej doręczę/doręczymy 

najpóźniej w terminie do ___________ [dd-mm-rrrr] oraz przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku braku dostarczenia 

tych dokumentów w określonym terminie, złożony przeze mnie/przez nas niniejszy wniosek kredytowy nie będzie podlegał ocenie 

zdolności kredytowej i będzie wymagał ponownego złożenia go przeze mnie/przez nas.*  

 

V. ZGODA WNIOSKODAWCY – biura informacji gospodarczej 

 Wyrażam/y zgodę: 

 

1) na otrzymanie od Banku projektu umowy oraz Regulaminu Kredytowania Klientów Instytucjonalnych przez Bank Spółdzielczy w 

Brańsku na adres e-mail wskazany w zawartej z Bankiem Umowie ramowej w zakresie produktów bankowych ub w zawartej z 

Bankiem umowie o prowadzenie rachunku płatniczego, a w razie braku wskazania adresu e-mail w tych umowach lub braku zawartych 

umów, na adres e-mail _________________________. /zapis ma zastosowanie tylko do wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, rolniczą oraz do wspólników spółki cywilnej, w pozostałych przypadkach – zapis usunąć/ 

2) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 

gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Brańsku do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako 

konsumenta. /zapis usunąć w przypadku podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego/ 

 

[Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością 

zawarcia Umowy.] 

 

 

 

 

_____________________________________  ______________________________________________________________ 

(miejscowość, data)     (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę/Wnioskodawców) 

 

 

 

 

mailto:kontakt@bik.pl
mailto:iod@bik.pl
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VI. Załączniki:  

1. Klauzule informacyjne i klauzule zgód.  

 

 

Do wniosku załączam/y (uzupełnić zgodnie z dokumentacją załączaną do wniosku np. plan inwestycji, dokumenty finansowe, kosztorysy, dokumenty 

potwierdzające posiadanie środków własnych, faktury zakupu, umowy kredytowe, zaświadczenia z innych banków, itp.): 

 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

 

 

_____________________________________  ______________________________________________________________ 

(miejscowość, data)     (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę/Wnioskodawców) 

 
 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

** dot. osób fizycznych, w przypadku wspólników spółki cywilnej wpisać imię i nazwisko osoby, która posiada rozdzielność majątkową 

 

 


