WNIOSEK

Spó³dzielcza Grupa Bankowa
Nr wniosku:

O PRZYZNANIE KREDYTU

Data: ........ _
rok

.............
miesi¹c

_ ............

BANK PRZYJMUJ¥CY WNIOSEK
O PRZYZNANIE
KREDYTU
Nazwa banku:

Dok³adny adres:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Prowadz¹cy sprawê:

WNIOSKODAWCA
Osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Imiê/imiona

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Seria i numer dowodu
osobistego

Numer PESEL

Imiê ojca

NIP

Stan cywilny

REGON

Adres zamieszkania
miejscowoœæ

ul.

kod

gmina

powiat

województwo

Telefon

Numer kierunkowy

0.......

numer telefonu

Fax

Numer kierunkowy

0.......

numer faksu

poczta

E-mail

Osoba prawna/spó³ka osobowa*
Nazwa pe³na i skrócona podmiotu
NIP

REGON

Forma prawna
Data rozpoczêcia dzia³alnoœci
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym
Numer w Krajowym Rejestrze S¹dowym
Siedziba/adres prowadzenia dzia³alnoœci*
miejscowoœæ

ul.

kod

gmina

powiat

województwo

Telefon

Numer kierunkowy

0.......

numer telefonu

Fax

Numer kierunkowy

0.......

numer faksu

poczta

E-mail

dzieñ

Rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci wg PKD/PKWiU
G³ówne kierunki dzia³alnoœci:

Udzia³owcy
Wysokoœæ kapita³u zak³adowego/maj¹tku*

Liczba wspólników/udzia³owców/akcjonariuszy*
G³ówni udzia³owcy przedsiêbiorstwa (w³aœciciele)
Imiê i nazwisko/Nazwa

Wielkoœæ posiadanych udzia³ów w kwocie i % oraz ich rodzaj

Nr rachunku bankowego:
Nazwa banku i adres:

KREDYT OBROTOWY
KRÓTKOTERMINOWY
Kwota:

INWESTYCYJNY

ŒREDNIOTERMINOWY

Waluta:

Okres kredytowania: od

D£UGOTERMINOWY

s³ownie:
do

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA
Nazwa inwestycji/przedsiêwziêcia

Miejsce realizacji inwestycji/przedsiewziêcia (dok³adny adres)

PLAN INWESTYCJI PRZEWIDZIANEJ DO KREDYTOWANIA
1. Data rozpoczêcia:

2. Data zakoñczenia:

3. Nak³ady inwestycyjne (kwota i waluta)

4. ród³a finansowania (kwota i waluta)

a. zakup gruntu

a. œrodki w³asne

b. roboty budowlano-monta¿owe

b. œrodki obce/inne kredyty

c. maszyny i urz¹dzenia

c. kredyt

d. œrodki transportu

£¹cznie

e. inne (jakie?)

£¹czne nak³ady inwestycyjne

SPOSÓB URUCHOMIENIA KREDYTU

PROPOZYCJA SP£ATY KREDYTU I ODSETEK

1. Jednorazowo

1. Jednorazowo

2. W transzach

2. W ratach

Kwota i waluta

data:

Kwota i waluta

data:

Kwota i waluta

data:

Kwota i waluta

data:

Kwota i waluta

data:

Kwota i waluta

data:

PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA

porêczenie wg prawa cywilnego

osób

cesja wierzytelnoœci od odbiorców

porêczenie wekslowe

hipoteka

zastaw rejestrowy

gwarancja bankowa

inne (prosimy wymieniæ)

UDZIA£Y W INNYCH PRZEDSIÊWZIÊCIACH I FIRMACH
Powi¹zania kapita³owe Wnioskodawcy z innymi podmiotami w oparciu o:
- podmiot dominuj¹cy i zale¿ny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o rachunkowoœci,
- podmioty powi¹zane kapita³owo lub organizacyjnie w rozumieniu art. 71 Prawa bankowego

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj powi¹zañ

Bank kredytuj¹cy

Zad³u¿enie z tytu³u kredytów, po¿yczek, wyemitowanych papierów wartoœciowych i innych (w tys.)

Zad³u¿enie
ogó³em:

Nazwa instytucji finansowej

Kwota i waluta
pozostaj¹ca do sp³aty

Rodzaj produktu

Okres
kredytowania

Stopa %

Zabezpieczenie

Zobowi¹zania z tytu³u porêczeñ, gwarancji i leasingu (w tys.)

Kwota
ogó³em:
Nazwa instytucji, której udzielono
gwarancji (G), porêczenia (P) lub leasingu (L)

Wartoœæ aktualnego zobowi¹zania Termin wygaœniêcia
w kwocie i walucie
zobowi¹zania

Uwagi:
inne istotne warunki umowy

Zobowi¹zania wekslowe (w tys.)

Kwota
ogó³em:
Nazwa remitenta/beneficjenta
lub indosariusza

Aktualna kwota wynikaj¹ca
z tytu³up³atnoœci weksla w walucie
wystawienia weksla

Termin p³atnoœci
weksla

Uwagi:
inne istotne warunki umowy

1. Niniejszym oœwiadczam, ¿e posiadam/nie posiadam* innych zobowi¹zañ poza wy¿ej wymienionymi.
2. Oœwiadczam, ¿e ubiegam siê/nie ubiegam siê* o kredyt w innym banku.
3. Oœwiadczam, ¿e przyjmujê do wiadomoœci, i¿ Bank pobiera za rozpatrzenie wniosku prowizjê wstêpn¹ w wysokoœci

,

która zostanie zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej i zobowi¹zujê siê wp³aciæ j¹ na rachunek nr
w Banku

w dniu
Podpisy osób uprawnionych

DOKUMENTACJA DODATKOWA (wymieniona na odwrocie)

OŒWIADCZENIE O POWI¥ZANIACH KAPITA£OWYCH I ORGANIZACYJNYCH
Oœwiadczam, ¿e jestem/nie jestem* powi¹zany kapita³owo lub organizacyjnie z akcjonariuszem banku, cz³onkiem organu banku lub osob¹ zajmuj¹c¹ stanowisko
kierownicze w banku lub z jednostk¹ powi¹zan¹ z nimi kapita³owo lub organizacyjnie.
Rodzaj powi¹zania
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja. 883 z póŸn. zm.)

Na podstawie art.104 ust.3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002, Nr 72 poz. 665 z póŸn.zm.) i art 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o udostêpnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z póŸn. zm.) upowa¿niam Bank przyjmuj¹cy wniosek do wyst¹pienia i uzyskania:
1. z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzib¹ w Warszawie (”InfoMonitor”) informacji gospodarczych o moich zobowi¹zaniach, w tym stanowi¹cych
tajemnice bankow¹, uzyskanych przez InfoMonitor od Zwi¹zku Banków Polskich,
2. z Krajowego Rejestru D³ugów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzib¹ we Wroc³awiu, informacji o moich zobowi¹zaniach.
Jednoczeœnie upowa¿niam Zwi¹zek Banków Polskich z siedzib¹ w Warszawie do udostêpnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych,
w tym stanowi¹cych tajemnicê bankow¹, dotycz¹cych mojego zad³u¿enia wobec banków lub instytucji upowa¿nionych do udzielania kredytów, przekraczaj¹cych
500 z³otych (piêæset z³otych) lub braku danych o takim zad³u¿eniu.

miejscowoœæ, data

pieczêæ i podpis Wnioskodawcy/Porêczyciela

Osoba upowa¿niona do prowadzenia rozmów w imieniu Wnioskodawcy

Piecz¹tka firmowa wnioskodawcy:

Piecz¹tki i podpisy osób uprawnionych:

*) niepotrzebne skreœliæ

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania siê o kredyt inwestycyjny lub obrotowy
1. Dokumenty za³o¿ycielskie podmiotu gospodarczego:
- dokumenty stwierdzaj¹ce uprawnienia do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, aktualny opis w³aœciwego rejestru
- s¹dowego, tj. odpis który zosta³ wystawiony nie póŸniej ni¿ 3 miesi¹ce przed z³o¿eniem wniosku o udzielenie kredytu,
- zaœwiadczenie GUS z podaniem numeru Regon,
- umowa spó³ki,
w przypadku spó³dzielni i spó³ek Prawa Handlowego:
- statut, akt notarialny za³o¿enia spó³ki,
- wyci¹g z rejestru, w którym figuruj¹ osoby upowa¿nione do zaci¹gania zobowi¹zañ,
- karta wzorów podpisów tych osób.
2. Informacja opisowo-tabelaryczna, okreœlaj¹ca celowoœæ i op³acalnoœæ przedsiêwziêcia wraz z prognoz¹ bilansu, rachunku
wyników i przep³ywów pieniê¿nych w okresie kredytowania (w formie “business planu” lub”feasibility study.)
3. W przypadku kredytu obrotowego informacja o przewidywanej wielkoœci sprzeda¿y kosztów, wyniku finansowego i jego
przeznaczeniu w okresie objêtym kredytowaniem.
4. Informacja o stanie maj¹tku wraz z udokumentowaniem tytu³u w³asnoœci.
5. Zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego i harmonogram realizacji inwestycji oraz udokumentowanie jej
zaawansowania, sporz¹dzone przez upowa¿nion¹ do tego jednostkê lub osobê*.
6. Udokumentowanie zaanga¿owania œrodków w³asnych w realizowan¹ inwestycjê* .
7. Zaœwiadczenia i pozwolenia*
- budowlane,
- zak³adu energetycznego,
- Urzêdu Miasta i Gminy Wydzia³u Ochrony Œrodowiska,
Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji (w zale¿noœci od realizowanej inwestycji).
8. Dokumenty okreœlaj¹ce sytuacjê gospodarcz¹ i finansow¹ podmiotu gospodarczego:
- sprawozdania GUS lub inne za ostatnie 3 lata obejmuj¹ce bilans i rachunek wyników, w przypadku prowadzenia kilku
dzia³alnoœci z jej charakterystyk¹,
- protoko³y w weryfikacji bilansów rocznych,
- zestawienie przep³ywów pieniê¿nych,
- zaœwiadczenie z odpowiedniego terenowego Urzêdu Skarbowego o uregulowaniu zobowi¹zañ podatkowych wobec bud¿etu
- pañstwa, (orygina³),
- zaœwiadczenie o obrotach i dochodach wed³ug deklaracji z³o¿onej do Urzêdu Skarbowego, poœwiadczonej przez ten Urz¹d,
- zamówienia lub umowy na sprzeda¿ wyrobów i us³ug oraz kontrakty eksportowe,
- opinia banku, w którym podmiot gospodarczy posiada rachunek bie¿¹cy lub korzysta z kredytu (kopie zawartych umów
kredytowych)
- inne dokumenty zwi¹zane ze specyfik¹ danej linii kredytowej.
9. Dokumenty umo¿liwiaj¹ce ocenê zabezpieczenia zwrotnoœci kredytu (w zale¿noœci od proponowanego zabezpieczenia):
- aktualny odpis z ksiêgi wieczystej,
- poœwiadczone kserokopie dowodów rejestracyjnych i polisy ubezpieczeniowej,
- wycena nieruchomoœci sporz¹dzona przez uprawnione osoby,
- zaœwiadczenie o dochodach porêczyciela,
- wycena innego maj¹tku (w przypadku kamieni i wyrobów jubilerskich, wycena wina byæ dokonana przez rzeczoznawcê
wskazanego przez bank),
- dokumenty potwierdzaj¹ce w³asnoœæ przedmiotu zabezpieczenia.
Prawne zabezpieczenie zwrotnoœci kredytów
Podstawow¹ gwarancj¹ banku, jest sytuacja gospodarcza i finansowa kredytobiorcy, jego zdolnoœæ do sp³aty kredytu, terminowoœæ
regulowania zobowi¹zañ. Jednak ze wzglêdu na fakt, i¿ ka¿dy udzielony kredyt obci¹¿ony jest ryzykiem, banki ¿¹daj¹ od klienta
zabezpieczenia, stanowi¹cego ochronê przed ryzykiem utraty aktywów.
Bank mo¿e zastosowaæ jedn¹ lub kilka form zabezpieczenia jednoczeœnie. Wœród zabezpieczeñ stosowanych przez bank nale¿y
wyró¿niæ:
1. Zabezpieczenia osobiste, charakteryzuj¹ce siê odpowiedzialnoœci¹ osobist¹ osoby daj¹cej zabezpieczenie, a wiêc ca³ym jej
maj¹tkiem, s¹ to:
- weksel w³asny in blanco,
- porêczenie wekslowe,
- porêczenie wed³ug prawa cywilnego.
2. Inne zabezpieczenia, ograniczaj¹ odpowiedzialnoœæ osoby daj¹cej zabezpieczenie do poszczególnych sk³adników jej maj¹tku:
- zastaw ogólny,
- zastaw rejestrowy,
- zastaw na prawach,
- przew³aszczenie na zabezpieczenie,
- kaucja,
- blokada œrodków na rachunku,
- hipoteka,
- gwarancja bankowa,
- przelew wierzytelnoœci,
- przyst¹pienie do d³ugu kredytowego,
- pe³nomocnictwo
- ubezpieczenie splaty kredytu
*) W przypadku ubiegania siê o kredyt obrotowy wy³¹czamy dokumentacjê oznaczona gwiazdka.
Uwaga: wszystkie dokumenty finansowe musz¹ posiadaæ pieczêæ Urzêdu Skarbowego lub Urzêdu Statystyczneg

INFORMACJA O KREDYTACH
UDZIELANYCH PRZEZ B.S. RUSIEC
Kredytobiorcami mog¹ byæ osoby fizyczne, prawne i podmioty gospodarcze nie posiadaj¹ce osobowoœci prawnej.
Bank przy udzielaniu kredytów kieruje siê kryteriami rachunku ekonomicznego.
Bank mo¿e udzieliæ nastêpuj¹cych rodzajów kredytów:
- krótkoterminowych z okresem sp³aty do 1 roku,
- œrednioterminowych z okresem sp³aty od 1 roku do 3 lat,
- d³ugoterminowych z okresem sp³aty powy¿ej 3 lat.
Kredyty œrednio- i d³ugoterminowe udzielane s¹ na sfinansowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Kredyty te s¹ udzielane pod przysz³¹ akumulacjê œrodków kredytobiorcy zapewniaj¹cych sp³atê kredytu.

Warunki udzielania kredytów, gwarancji i porêczeñ.
Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcê zdolnoœci kredytowej, rozumianej jako zdolnoœæ do sp³aty
zaci¹gniêtego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach.
Sam fakt posiadania przez kredytobiorcê zdolnoœci kredytowej nie zobowi¹zuje jednak banku do udzielenia kredytu. Musi byæ
bowiem wykazana przez inwestora wyraŸna celowoœæ gospodarcza przedsiêwziêcia (projektu) przewidywanego do
kredytowania przez bank oraz musi byæ przeprowadzona jego wnikliwa analiza ekonomiczno-finansowa. W celu zapewnienia
zwrotu kredytu bank mo¿e ¿¹daæ od kredytobiorcy zabezpieczenia kredytu, przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie
wekslowym oraz zwyczajami przyjêtymi w obrocie krajowym i zagranicznym.

Tryb zawierania umów kredytowych
Ubiegaj¹cy siê o kredyt sk³ada wniosek na firmowym formularzu.
Wype³niaj¹c wniosek nale¿y zwróciæ uwagê na wype³nienie wszystkich pozycji. Decyzja banku jest bowiem œciœle
uzale¿niona od kompletnoœci, dok³adnoœci i rzetelnoœci informacji przekazanej przez klienta.
Konieczne jest wiêc dostarczenie wraz z wnioskiem za³¹czników zawieraj¹cych:
1. Szczegó³owy opis przedsiêwziêcia i przewidywanych efektów (mo¿e to byæ tzw. “Business plan”) uzasadniaj¹cy
jego przydatnoœæ dla gospodarki kraju (w przypadku kredytów inwestycyjnych).
Niezbêdne jest przekonuj¹ce przedstawienie istnienia rynków zbytu na produkty bêd¹ce efektem
przedsiêwziêcia.
2. Obraz sytuacji finansowej kredytobiorcy, ze wskazaniem w³asnych zasobów finansowych oraz wszelkich innych
kredytów i po¿yczek. Przedstawiæ nale¿y bilanse z dotychczasowej dzia³alnoœci oraz plan finansowania
przedsiêwziêcia wraz z planami przep³ywu gotówki w okresie sp³aty kredytu.
3. Dowód wiarygodnoœci proponowanego zabezpieczenia kredytu (wyci¹g z ksiêgi wieczystej, dowód w³asnoœci
rzeczy przewidzianych pod zastaw itp.).
Udzielenie kredytu nastêpuje na podstawie umowy zawartej na piœmie miêdzy wnioskodawc¹ a bankiem, która
okreœla warunki udzielania kredytu.

Od przyznanego kredytu bank pobiera prowizjê. Jej wysokoœæ ustala siê procentowo, od kwoty przyznanego kredytu wed³ug
obowi¹zuj¹cej taryfy prowizji i op³at bankowych.
Od kredytu wykorzystanego bank pobiera odsetki wed³ug zmiennej stopy procentowej lub wed³ug sta³ej stopy procentowej. (zgodnie
z Regulaminem Kredytowania Banku)
Oprocentowanie kredytu mo¿e byæ zró¿nicowane w zale¿noœci od rodzaju kredytu, od oceny zdolnoœci i wiarygodnoœci
kredytobiorcy, od zasad sp³aty kredytu i od okresu, na jaki kredyt jest przyznany.

Realizacja kredytu.
Udzielony kredyt bank stawia do dyspozycji kredytobiorcy na wyodrêbnionym rachunku bankowym.
Wykorzystanie kredytu przez kredytobiorcê nastêpuje poprzez:
- przelanie ca³oœci lub czêœci z rachunku kredytowego na wskazany przez kredytobiorcê rachunek,
- zap³atê bezpoœrednio z rachunku kredytowego faktur i rachunków przedstawionych przez kredytobiorcê,
- refundacjê z rachunku kredytowego wydatków wynikaj¹cych z rachunków wystawionych po dacie z³o¿enia wniosku o kredyt
i zap³aconych przez kredytobiorcê,
- otwarcie akredytywy,
- w przypadkach dopuszczonych obowi¹zuj¹cymi przepisami wyp³atê gotówki w kwocie okreœlonej w umowie o kredyt,
- w innej formie, okreœlonej w umowie o kredyt.
Bank ma prawo ¿¹daæ od kredytobiorcy, w czasie korzystania przez niego z kredytu przedstawienia informacji i dokumentów
niezbêdnych dla oceny sytuacji gospodarczej i finansowej oraz oceny dotrzymania warunków umowy. Bank ma prawo
dokonywaæ u kredytobiorcy odpowiednich badañ Ÿród³owych dokumentów i wizji lokalnych
Ujawnienie, ¿e przed³o¿one przez kredytobiorcê informacje i dokumenty nie odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu, upowa¿ni¹ bank do
wypowiedzenia umowy kredytowej.
W razie naruszenia warunków umowy, utracenia przez kredytobiorcê zdolnoœci kredytowej oraz zagro¿enia terminowej sp³aty
kredytu wraz z odsetkami, bank mo¿e za¿¹daæ dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub negocjowaæ warunki umowy
kredytowej b¹dŸ wypowiedzieæ kredyt w ca³oœci lub czêœci okreœlaj¹c jednoczeœnie termin sp³aty.
Splata kredytu przez kredytobiorcê nastêpuje w terminach ustalonych w umowie poprzez przelanie œrodków lub wp³atê na rachunek
kredytowy.
W razie nie sp³acenia przez kredytobiorcê kredytu lub jego raty w umówionym terminie p³atnoœci, niesp³acona kwota kredytu zostaje
przeksiêgowana na rachunek zad³u¿enia przeterminowanego oprocentowanego wg stopy procentowej, obowi¹zuj¹cej
w danym okresie dla nale¿noœci przeterminowanych.
Sp³ata ca³ej kwoty zaci¹gniêtego kredytu wraz z nale¿nymi bankowi odsetkami oznacza wygaœniecie zawartej umowy kredytowej.-

