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 : ………….……………………...……..
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodzaj prowadzonej działalności (PKD):………………….……………………………………………..……………………..………..…..
Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (bez właściciela, wspólników) ……..……..
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: …………………………………………………………….. 3. PESEL: ……………………………………………………………..
NIP:

…………………………………………………..………...

Liczba posiadanych udziałów: ………………………...
4. Dokument tożsamości, seria i numer, organ wydający,
termin ważności:

NIP:

………………………………………………..…………...

Liczba posiadanych udziałów: …………………………...
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. Informacja o podmiotach powiązanych:
Nazwa

Rodzaj powiązania:
KAPITAŁOWE/
ORGANIZACYJNE/
GOSPODARCZE**

REGON

Adres / Siedziba

**Podmiot powiązany:

KAPITAŁOWO: Podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym innego
podmiotu, lub posiada prawa do wykonywania co najmniej 50% głosów w organach innego podmiotu.
ORGANIZACYJNIE: Podmioty są wspólnie zarządzane lub kontrolowane, w tym z tytułu uczestnictwa jednego podmiotu lub
tej samej osoby trzeciej w organie zarządzania albo organie kontroli i nadzoru drugiego podmiotu.
GOSPODARCZO: Powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych występują w sytuacji gdy dwa podmioty prowadzą
współpracę gospodarczą, której ustanie lub pogorszenie będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową podmiotu
wnioskującego o produkt kredytowy (istotny wpływ dotyczy powiązań handlowych, świadczenia usług o udziale powyżej
30%.

8.

Złożyłem/liśmy / Nie złożyłem/liśmy* wniosek o kredyt lub gwarancję w innym banku/instytucji
finansowej, który jest w trakcie rozpatrywania w kwocie: .......................................................................................................

9.

Posiadam/-y / nie posiadam/y* następujące zobowiązania kredytowe w innych bankach:
nazwa banku

rodzaj kredytu

bieżąca kwota
zadłużenia

Miesięczna rata

Zabezpieczenie

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

11. Oświadczam/y, że posiadam/y /nie posiadamy*

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/.......................................................................................................................................................................................................................

12. Oświadczamy, że toczyły/nie toczyły* się wobec mnie/nas* postępowanie sądowe cywilne/karne* w
sprawie: …………………………………………………………………………….............................................................................................

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

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

15. 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.).

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

17. Wyrażam/y zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku
zdolności kredytowej.

18. Upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Suwałkach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących zobowiązań firmy, na rzecz której wnioskuję/my o kredyt, a także (w przypadku
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – moich/naszych zobowiązań jako konsumenta/ów.

19. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią poniższych Klauzul informacyjnych Banku Spółdzielczego w
Suwałkach i Biura Informacji Kredytowej S.A.*:

Klauzula informacyjna dla Reprezentanta, osoby do kontaktu w
umowie, zarządcy sukcesyjnego

TAK

NIE

NIE DOTYCZY







Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej S.A.

TAK

NIE

NIE DOTYCZY







dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Potwierdzam ponadto, że zostałem/am
poinformowany/a o prawie dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielania zgody, jak również
o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych przed jej odwołaniem. Przyjmuje również do wiadomości, że informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Bank, w tym dotyczące m.in. praw wynikających z RODO, sposobu realizacji tych praw, dostępne są na stronie
internetowej Banku: https://www.bssuwalki.pl/rodo/, a także w placówkach Banku wymienionych na stronie internetowej
Banku.

............................................................. , 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)

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy.
Ja niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………….………

wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu.

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić/ zaznaczyć

……………………………………………………………………………………..……
(podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy)

