
  Zał. Nr 1 do Instrukcji 
kredytowania działalności gospodarczej 

   
_______________, dnia __________________ r. 

  
  

pieczęć Wnioskodawcy  Bank Spółdzielczy w Niemcach  
 

Oddział w .................................... 
 
 
 

 

 

Nr wniosku: 

 

Data  wpływu _____________________ 
        
        _________________________________ 
            pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

WNIOSEK O KREDYT - przedsi ębiorca 
 
 
1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu ______________________________________________ 

  (podać rodzaj kredytu) 

Kwota kredytu  _______________ zł. Słownie: ________________________________________________________  

Okres kredytowania - od: __________________________________  do: ____________________________________ 

 

2. Przeznaczenie kredytu: 

 

 

3. Prosimy o uruchomienie kredytu w następujący sposób: 

Kwota w tys. zł Termin Sposób przekazania środków 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
 

______________________________
______________________________
______________________________ 

______________________________
______________________________
______________________________ 

 
4. Spłata kredytu 
 miesięcznie 
 kwartalnie 
 półrocznie  
 rocznie 

 

 
 raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) płatne do ________________ 

dnia miesiąca* kwartału* półrocza* roku* począwszy od ______________________________ 
 raty równe (tzw. annuitetowe) płatne do ______________ dnia miesiąca* kwartału* półrocza* 

roku* począwszy od _____________________________ 
 spłata jednorazowa na koniec okresu kredytowania – spłata odsetek miesięcznie* kwartalnie* 
 inny sposób spłaty ____________________________________________________________ 

 

5. Proponujemy zabezpieczenie kredytu w formie: 
□ weksel in blanco 
□ poręczenie wekslowe przez: _____________________________________________________________________ 

□ pełnomocnictwo do rachunku Nr _________________________________________________________________ 
□ hipoteka na nieruchomości objętej KW Nr _________________________________________________________ 
□ zastaw rejestrowy na __________________________________________________________________________ 
□ przewłaszczenie ______________________________________________________________________________ 
□ cesja praw z polisy ubezpieczenia ________________________________________________________________ 
□ inne ________________________________________________________________________________________ 

Szacunkowa wartość zabezpieczenia wynosi __________________________________ zł.  
6. Oświadczamy zarazem, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu: 
□ nie jest obciążony prawami osób trzecich 
□ jest obciążony następującymi prawami osób trzecich: __________________________________________  



Przekazujemy następujące informacje o naszej firmie: 
 

7. WNIOSKODAWCA : 

Nazwa Wnioskodawcy  

Siedziba / Adres Wnioskodawcy  

Status prawny  

REGON  

NIP  

Adres strony internetowej  
(o ile dotyczy)  

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem, w sprawie złożonego wniosku 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu 
 

e-mail 
 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem w sprawie dokumentów finansowych (uzupełnić o ile dotyczy) 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu 
 

e-mail 
 

Rodzaj prowadzonej działalności i data rozpoczęcia: 

 

 

PKD prowadzonej działalności: 

Nr PKD dominującego ________ 
Udział w przychodach ogółem ___ % 

Nr PKD dodatkowego ________ 
Udział w przychodach ogółem ___ % 

Nr PKD dodatkowego ________ 
Udział w przychodach ogółem ___ % 

 

8. Dane osobowe prowadzącego działalność gospodarczą* / wspólników* / osób reprezentujących*:  
 

 Dane wnioskodawcy Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko   

Imię ojca   

Data i miejsce urodzenia   

Dokładny adres   

Nr telefonu   

Seria i nr dowodu osobistego, 
przez kogo wydany 

  

PESEL   

NIP   

 
9. Kapitał własny:  ________________________ zł. 

Główni udziałowcy: 
 

Imię i nazwisko / Nazwa 
Nr dowodu tożsamości 

/ PESEL / REGON / NIP Rodzaj powiązania 
Wielkość posiadanych 

udziałów (w %) 

    

    

    

 
 
 
 



 
10. Koszty utrzymania rodziny: ______________________ zł. miesięcznie __________________________ zł. rocznie* 
 
Wysokości prywatnych zobowiązań: ____________________ zł. miesięcznie _________________________ zł. rocznie* 
 *dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

 
11. Posiadane nieruchomości  

Położenie / lokalizacja Powierzchnia Wartość w zł. 
   
   
   
   
 
12. Posiadane budynki 

Położenie / lokalizacja Powierzchnia Wartość w zł. 
   
   
   
   
 
13. Posiadane maszyny, urządzenia. 

Rodzaj  Rok produkcji Wartość w zł. 
   
   
   
   

  
14. Posiadane środki transportu:  

Rodzaj  Rok produkcji Wartość w zł. 
   

   
   
   
 

15. INFORMACJE DODATKOWE : 
 

Miejsce prowadzenia działalności  

Sezonowość prowadzonej  
działalności  
(niepotrzebne skreślić)  

Przychody Wnioskodawcy charakteryzują się sezonowością. 

          TAK               NIE                 

Przychody Wnioskodawcy charakteryzują się sezonowością, ale Wnioskodawca posiada 
dodatkowe źródła przychodów pozwalające minimalizować skutki sezonowości. 

          TAK               NIE                 

Przychody Wnioskodawcy charakteryzują się sezonowością, i Wnioskodawca nie posiada 
dodatkowych źródeł przychodów pozwalających minimalizować skutki sezonowości   

          TAK               NIE                 

Zatrudnianie pracowników  
 

Czy Wnioskodawca zatrudnia pracowników? 

          TAK               NIE                 

Liczba zatrudnionych pracowników ___________ na dzień składania wniosku  

Zmiana zatrudnienia w ciągu ostatniego roku (+/-) w procentach (wpisać procentowo liczbę 
zmiany zatrudnienia np. wzrost 10% lub spadek  -10%) _______________ 

Pozycja na rynku                         
(wypełnia Wnioskodawca prowadzący 
pełną księgowość) 
 

1) Zasięg działania: 
 ponadlokalny              lokalny 

  

2) Czy Wnioskodawca posiada nagrody/certyfikaty jakości swoich produktów? 

          TAK               NIE                 



3) Czy firma posiada dedykowany system obsługi zwrotów/reklamacji? 

          TAK               NIE                 

Informacja o strategii firmy: 

 
 
 
 
 

Kwalifikacje kadry zarz ądzającej - 
każdego członka kadry zarządzają-
cej 
(wypełnia Wnioskodawca prowadzący 
pełną księgowość) 

Imię i nazwisko 
Znajomość bran-
ży w latach 

Doświadczenie 
w zarządzaniu (w latach) 

Okres pracy w fir-
mie (w latach) 

    

    

    

 

16. STRUKTURA DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW (NALEŻY PODAĆ 5 NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW I ODBIORCÓW ): 

Dostawcy 

Ogólna liczba Dostawców:  

Kluczowi dostawcy za ostatni rok obrotowy: 

Nazwa Dostawcy 
% udział 

w dostawach 
Okres współpracy 

Kontrakt/ umowa 
ramowa/zamówienia 

Terminy płatności 
(liczba dni) 

     

     

     

     

     

Odbiorca 

Ogólna liczba Odbiorców:  

Kluczowi odbiorcy za ostatni rok obrotowy: 

Nazwa Odbiorcy 
% udział 

w sprzedaży 
Okres współpracy 

Kontrakt/ umowa 
ramowa/zamówienia 

Ustalone terminy 
płatności (liczba 

dni) 

     

     

     

     

     

 
17. STRUKTURA NALE ŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (WG STANU NA KONIEC KWARTAŁU POPRZEDZAJ ĄCEGO DATĘ 

ZŁOŻENIA WNIOSKU – NALEŻY WYPEŁNI Ć GDY ŁĄCZNE ZAANGA ŻOWANIE WNIOSKODAWCY WRAZ Z  WNIOSKOWAN Ą 

TRANSAKCJĄ PRZEKRACZA 200 TYS. ZŁ ): 

Kategoria należności 
do 30 dni 

powyżej 30 
dni do 60 dni 

powyżej 60 
dni do 180 dni 

powyżej 180 
dni do 365 

dni 

powyżej 
365 dni 

łącznie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Bieżące 
w tys. zł       

w %       

Przeter-
minowane 

w tys. zł       

w %       

Należności z tyt.     
dostaw brutto  

      

Odpisy aktualizujące        

Należności z tyt. dostaw i 
usług netto (bilans):       

Należności dochodzone 
na drodze sądowej 

      

 



18. STRUKTURA ZOBOWI ĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (WG STANU NA KONIEC KWARTAŁU POPRZEDZAJ ĄCEGO DATĘ 

ZŁOŻENIA WNIOSKU – NALEŻY WYPEŁNI Ć GDY ŁĄCZNE ZAANGA ŻOWANIE WNIOSKODAWCY WRAZ Z  WNIOSKOWAN Ą 

TRANSAKCJĄ PRZEKRACZA 200 TYS. ZŁ ): 

Kategoria zobowiązań 
do 30 dni 

powyżej 30 
dni do 60 dni 

powyżej 60 
dni do 180 dni 

powyżej 180 
dni do 365 

dni 

powyżej 
365 dni 

łącznie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Bieżące 
w tys. zł       

w %       

Przeter-
minowane 

w tys. zł       

w %       

Zobowiązania z tyt. 
dostaw netto  

      

 
19. PORTFEL AKTUALNIE REALIZOWANYCH KONTRAKTÓW  - WG STANU NA KONIEC MIESI ĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻE-

NIE WNIOSKU (DOTYCZY WNIOSKODAWCY PROWADZ ĄCEGO  DZIAŁALNO ŚĆ W OPARCIU O KONTRAKTY – NALEŻY WY-

PEŁNIĆ WE WNIOSKU LUB DOŁ ĄCZYĆ ZESTAWIENIE WŁASNE  ZAWIERAJ ĄCE WYMAGANE PRZEZ BANK DANE ): 

Nazwa Kontrahenta Przedmiot umowy 
Okres 
umowy 

Wartość netto 
umowy 

Pozostała do zafaktu-
rowania wartość umo-

wy 

Planowany termin zafaktu-
rowania pozostałej warto-

ści umowy  
      

      

      

      

 
20. OBROTY W WALUTACH OBCYCH (DOTYCZY WNIOSKODAWCY POSIADAJ ĄCEGO OBROTY W WALUTACH OBCYCH –

NALEŻY PODAĆ INFORMACJ Ę O OBROTACH NA RACHUNKU ZA OKRES OSTATNICH 3 MIESIĘCY LUB 6 MIESIĘCY W PRZY-

PADKU DZIAŁALNO ŚCI CHARAKTERYZUJ ĄCEJ SIĘ SEZONOWOŚCIĄ): 

Obroty na rachunkach z okres            3 miesięcy               6 miesięcy                 

Rodzaj waluty 
Średniomiesięczne obroty  

na rachunkach Wnioskodawcy: 
Wpływy Wydatki 

       EUR   

       USD   

       INNA: __________   

Sposób zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym: 

 

 
Informacja o współpracy z innymi bankami/instytucjami finansowymi: 

21. RACHUNKI BANKOWE WNIOSKODAWCY PROWADZONE W INNYCH BA NKACH : 

Nazwa banku Rodzaj rachunku 
Wysokość średnich miesięcznych wpływów za 

okres ostatnich 3 miesiącach                         
(wartość przybliżona) 

Istniejąca blokada/cesja/ 
pełnomocnictwo 

na rachunku 

    

    

    
 
22. INFORMACJA O TYTUŁACH EGZEKUCYJNYCH (DOT. EGZEKUCJI W KWOCIE PRZEKRACZAJ ĄCEJ 1000 ZŁ W OKRESIE 12 

MIESI ĘCY PRZED DATĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU ): 
Rodzaj tytułu egzekucyjnego Kwota egzekucji (w PLN) Aktualny status 

   

   

   
 



23. ZAANGAŻOWANIE WNIOSKODAWCY W INNYCH BANKACH /INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (DANE NA OSTATNI DZIE Ń 

MIESI ĄCA POPRZEDZAJĄCY DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU ): 

Zaangażowanie spłacane w ratach (kredyty spłacane w ratach, pożyczki, leasing operacyjny, leasing finansowy itp.) 

Bank/instytucja 
finansowa 

Rodzaj finan-
sowania 

Data 
umowy 

Udzielona kwota 
kredytu/pożyczki 

Termin 
spłaty 

Aktualne 
zadłużenie 

Przyjęte     
zabezpieczenia 
(rodzaj i kwota) 

Miesięczna 
rata       

kapitałowa 
        

        

        

        

Pozostałe zaangażowanie w innych bankach /instytucjach finansowych (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe 
z jednorazową spłatą, karty kredytowe, faktoring, limity skarbowe, gwarancje, poręczenia, inne formy zaangażowania.) 

Bank/instytucja 
finansowa 

Rodzaj finan-
sowania 

Data umowy 
Termin 

spłaty 
Kwota Limitu 

Aktualne   
zaangażowanie 

Przyjęte    
zabezpieczenia 

(rodzaj i    
kwota) 

       

       

       

       

 

24. Informacja o innych produktach finansowych wnioskodawcy (w tym pożyczek od innych podmiotów): 

Nazwa podmiotu Rodzaj produktu Kwota 
Ostateczny termin          
spłaty/wygaśnięcia 

    

    

 

25. Informacja o nieterminowej spłacie zobowiązań wnioskodawcy: 

Rodzaj zaangażowania  
(nazwa wierzyciela) 

Maksymalna liczba dni wy-
stępowania zaległości 

w ostatnich 12 miesiącach 

Maksymalna kwota zale-
głości w ostatnich 

12 miesiącach 

Kwota wymagalnych płat-
ności i termin ich powstania 

    

    

    
 

26. Informacja o pobraniach właścicielskich (wypełnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i spółki 
osobowe): 

 Ostatni pełen okres obrachunkowy Bieżące dane 

Data np. 2018 r.   

Kwota pobrania (w zł.)   

Czy kwota pobrania podlega zwrotowi 
w ciągu roku obrachunkowego? 

          TAK              NIE           NIE DOTYCZY           TAK              NIE           NIE DOTYCZY 

Czy kwota pobrania pomniejszy kapita-
ły własne firmy? 

          TAK              NIE           NIE DOTYCZY           TAK              NIE           NIE DOTYCZY 

 

27. Wnioski kredytowe złożone w innych bankach (w trakcie rozpatrywania): 

Nazwa banku    

Rodzaj kredytu    

Kwota kredytu    

Proponowane zabezpieczenia    
 
 



28. 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 Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu składek 
na m.in. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie 
zdrowotne Fundusz Pracy  

 
         NIE              TAK 

 

 
          NIE              TAK            NIE DOTYCZY   
 

Stosownych Urzędów  – z tytułu podatku od nieru-
chomości  (o ile dotyczy) 

 
         NIE              TAK 

 

 
          NIE              TAK            NIE DOTYCZY   
 

2) Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że będące w posiadaniu Banku niżej wymienione dokumenty nie uległy 

zmianie i są na dzień dzisiejszy aktualne: 

DOKUMENT DATA DOKUMENTU 

 
 

  Umowa spółki  

 
 

  Statut  

 
 

  Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 
 

  Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu   

 
 

  Umowy dzierżawy gruntów lub akt własności gruntów (Rolnicy )  

 
 

  Koncesja/ zezwolenie na prowadzenie działalności   

 
 

  Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej  

 
 

  Nie dotyczy  

 

3) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.  
4) 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. 
5) Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji 

lub postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 
6) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką** 
7) Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Niemcach  
8) Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* udziałowcami 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________ 

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

 
 
    Załącznik nr 1 do Wniosku Klauzule informacyjne i klauzule zgód  

 



OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁ ŻONKA* 

 
Jan niżej podpisany/a __________________________________ syn / córka ____________________________  
 
zam. ______________________________ legitymujący/a się dowodem osobistym Nr ____________________  
 
wydanym przez ____________________ w dniu _________________, PESEL _________________________   
 
wyrażam zgodę na ubieganie się przez mojego Współmałżonka/Współmałżonkę o kredyt w kwocie  
 
______________________ zł.  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez mojego Współmałżonka/ę z majątku wspólnego. 

 
 
 
 
 

.................................................................. 
                       (czytelny podpis współmałżonka Kredytobiorcy) 

* - niepotrzebne skreślić 


