
  
 
 

WNIOSEK NR …………….……………………………….. O UDZIELENIE KREDYTU 
 

………………………….…………………..…………………………………………………… data wpływu .………………………………………………………. 
   (podać rodzaj kredytu: obrotowy, inwestycyjny, w rachunku bieżącym, podwyższonego zaufania)                                                                                                                              (podpis pracownika) 
                                                                                                                                                                                          

 

WNIOSKODAWCA: 

Nazwa firmy : ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………… 

Adres siedziby : ……………………………………...………………………………………………...…………………………………………………………………..……………. 

REGON : ………………………………………….….…… NIP : ………………………………..……..………….…… KRS : …………….……………………...………….… 

Rodzaj prowadzonej działalności (PKD):…………………………………………………………………………………………………………..……… 

Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Suwałkach : …………………………………….………………… 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

WŁAŚCICIEL, WSPÓLNIK, PREZES ZARZĄDU itp. : WSPÓLNIK itp. 

1.  Imiona i nazwisko:  

……………………………………………………………..…………….….. 

1.  Imiona i nazwisko:  

……………………………………………………………..…………….….. 

2.  Adres zamieszkania:  

……………………………………………………….……………….……... 

2.  Adres zamieszkania:  

……………………………………………………….……………….……... 

3.  PESEL: ……………………………………………………………….. 

     NIP:      …………………………………………………..…………... 

     Liczba posiadanych udziałów: ……………………………... 

3.  PESEL: ……………………………………………………………….. 

     NIP:       …………………………………………………..…………... 

     Liczba posiadanych udziałów: ……………………………... 

4.  Dokument tożsamości, seria i numer, organ wydający, 
termin ważności:  

……………………………………………………………..……...….……... 

……………………………………………………………..……...….……... 

4.  Dokument tożsamości, seria i numer, organ wydający, 
termin ważności:  

……………………………………………………………..……...….……... 

……………………………………………………………..……...….……... 

 
1.  Wnioskowana kwota kredytu/limit kredytu* …………………………….…….……...……..  zł  (słownie zł:  ……..……………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………..…..…..…….……….)  na okres od  ……………........................................................… 

do  ……………........................................................………… ,  w tym karencja  ……………........................................................………… miesięcy. 

2.  Przeznaczenie kredytu …………………………………………………………..…...…...………………………………………………………………………….…..……………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

3.  Sposób wykorzystania kredytu:   
- jednorazowo  * , 
- w transzach:  …………………..………………………………………………………………………………..……….…………………………………..……………………..…………………………. * . 

4.  Proponowane terminy spłaty kredytu:   
- jednorazowo  * , 
- w ratach:  ……………………………………………………………………..…….……...…..…….  *  do  ……………………………………………………………….…....……………..…..……. . 
                                                                                                                                                                           (podać datę do kiedy mają być płacone raty) 

5.  Proponowana forma zabezpieczenia spłaty kredytu:  …………………………………………………..…………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………. 

6.  Nazwa i numer rachunku bieżącego w innym banku: 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

7. Ubiegałem/liśmy nie ubiegałem/liśmy* się w ciągu ostatniego roku o kredyt lub gwarancję                  w 

innym banku/instytucji finansowej w kwocie: ........................................................................................................................................................................   

 



 

 

8.  Posiadam/-y nie posiadam/y* następujące zobowiązania kredytowe w innych bankach: 

             nazwa banku                                    rodzaj kredytu                     bieżąca kwota zadłużenia          miesięczna rata + odsetki 

a)  ...........................................................................      ......................................................................................      .........................................................................       .................................................................................. 

  zabezpieczenie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

b)  .............................................................................      ......................................................................................      .........................................................................       .................................................................................. 

  zabezpieczenie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

c)  .................................................................................      ......................................................................................      .........................................................................       ................................................................................. 

  zabezpieczenie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

9. Oświadczam/y, że posiadam/y aktualnie następujące zobowiązania wobec niżej wymienionych krajowych i 
zagranicznych osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej z 
tytułu zaciągniętych kredytów, udzielonych gwarancji i poręczeń oraz wszelkich innych zobowiązań: 
1/  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2/  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

10. Oświadczamy, że toczyły/nie toczyły* się wobec mnie/nas* postępowanie sądowe cywilne/karne* w 

sprawie: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

11. Zobowiązuję/my się do informowania Banku Spółdzielczego w Suwałkach o zachodzących zmianach 
dotyczących stanu faktycznego, podanego w niniejszym wniosku, w okresie korzystania z kredytu. 

12. Świadom/i odpowiedzialności wynikającej z podania nieprawdziwych danych, jednocześnie oświadczam/y 
pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, że zawarte we wniosku dane są zgodne 
ze stanem faktycznym i prawnym (odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk.). 

13. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty 
proces likwidacji lub  postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

 
 

 

 

 

 

............................................................. , dnia ..................................................................                                .......................................................................................................................................... 
                            (miejscowość)                                            (data)                                                                                                           (stempel firmowy oraz podpisy osób upoważnionych do składania 
                                                                                                                                                                                                                                   oświadczeń  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych 
                                                                                                                                                                                                                                     w  imieniu  i  na  rzecz  pomiotu  gospodarczego) 

14.  Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy. 

Ja niżej podpisany/a   …………………………………………………………………………………….……… wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu. 
           (imię i nazwisko) 

 
 
 

……………………………………………………………………………      ……………………………………………………………………………………..…… 
    (miejscowość, data)                                                                                                (podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


