Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów

na działalność

Data wpływu ...............................

Bank Spółdzielczy w Kruszwicy

Wpisano do rejestru pod nr ........................

WNIOSEK O KREDYT
Wnioskodawca/Wnioskodawcy 1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
(Stempel Przedsiębiorstwa – Firmy, w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię)
zamężna/żonaty

Stan cywilny

wdowa/wdowiec

panna/kawaler

rozwiedziona/y

separacja

Dowód Osobisty 1. ………………… REGON 1.………………. NIP 1. …………………… PESEL 1. ………………………
2. …………………

2. ……………….

2. ……………………

2. ………………………

zamieszkali …………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o przyznanie kredytu: *
KREDYT OBROTOWY W RACHUKU BIEŻĄCYM .…………………………………………………….
KREDYT INWESTYCYJNY…………………………………………………………………….…………..
INNE, jakie: …………………………………………………………………………………………….…….
w wysokości ……………………….. zł, z terminem spłaty …………………………………………………………………
przeznaczonego na: ……………………………………………………………………………………………………………..
Wnioskowany kredyt i odsetki proponuję spłacić w następujący sposób:*
kredyt:

jednorazowo

w ratach :

roczne

kwartalne

miesięczne,

karencja w spłacie kapitału do………………………………………….
odsetki:

kwartalne

miesięczne

Wnioskowany kredyt proponuję zabezpieczyć poprzez:*
Poręczenie wekslowe ………………………………………………………………..................…............................................................
Hipoteka na………………………….………………………………………………..............…................................................................
Zastaw rejestrowy na ………………………………….……………………………..............…...............................................................
Umowa przewłaszczenia …………………………………………………………..............…..…...........................................................
Cesja wierzytelności od odbiorców …………………………………………………...................….........................................................
Inne (prosimy wymienić) …………………………………………………………...................…….........................................................

* należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat

Posiadam/nie posiadam** zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w innych bankach i instytucjach finansowych:
Nazwa instytucji finansowej …............................................................................................................................................................
Kwota i waluta pozostająca do spłaty …...............................................................................................................................................
Rodzaj zobowiązania …............................................................................................................................. ............................................
Okres kredytowania …........................................................................... oprocentowanie ……………………………………………
Zabezpieczenie …………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że posiadam/nie posiadam** innych zobowiązań poza wyżej wymienionymi.
Oświadczam, że ubiegam się/nie ubiegam się** o kredyt w innym banku.
Posiadam/nie posiadam** rachunki bankowe w innych bankach i instytucjach finansowych:
Nazwa instytucji finansowej, …....................................................................................................................................................................
Rodzaj rachunku……………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że posiadam / nie posiadam** zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.
Oświadczam, że wobec mnie toczą się/ nie toczą się** lub grożą / nie grożą** mi postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ
na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Oświadczam, że została/ nie została** ogłoszona upadłość lub został / nie został** rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania naprawczego lub
zawieszenia działalności firmy.
Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję** we wspólności majątkowej małżeńskiej
Oświadczam, że jestem/nie jestem** powiązany kapitałowo i organizacyjnie z akcjonariuszami banku, członkami organów banku lub osobami
zajmującymi stanowiska kierownicze w banku.
Jestem/nie jestem** powiązany kapitałowo i organizacyjnie z …...............................................................................................................
…............................................................................................................................ .........................................................................................
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że jestem/nie jestem** podatnikiem podatku VAT.
Upoważniam / nie upoważniam** Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 470, z późn. zm.) do:
a) wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie dotyczących mnie informacji gospodarczych
przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacjo gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.
Nr 81, poz. 530 z późn. Zm.);
b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (t.j Dz. U. z 2016 poz.1137, z późn. zm.), że
informacje podane we Wniosku są prawdziwe, kompletne i nadal aktualne. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji.

…........................................................................
(pieczątka i podpis Wnioskodawcy)
**niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany informuję, iż moim miejscem zamieszkania jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i na ten adres proszę kierować korespondencję.
Pouczony o konsekwencjach karnych składania fałszywych oświadczeń (w celu wprowadzenia w błąd i chęci wyłudzenia mienia) oświadczam, że
udzielona przeze mnie informacja dotycząca miejsca mojego zamieszkania jest prawdziwa i zgodna ze stanem faktycznym na dzień jej udzielenia.
Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 Kodeksu karnego (t.j Dz. U. z 2016 poz.1137, z późn. zm.)

…………………………………..
( imię i nazwisko)

podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek

