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Wniosek przyjęto dn. .................................. 

nr rej. .......................................................... 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

Nr dowodu osobistego, wydany przez  

PESEL   

Adres zamieszkania, kod   

Telefon prywatny, adres e-mail  
   

Nazwa podmiotu gospodarczego  

REGON  

NIP  

Siedziba  

Telefon i fax  

Nr rachunku w BSR  
 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA 

W KRAKOWIE  

ODDZIAŁ w ............................................... 

W N I O S E K 

o udzielenie kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK  

 

I.    I N F O R M A C J E  O  K R E D Y C I E  

1. Proszę o przyznanie: 

 kredytu w kwocie ................................................................................................  zł 

      

słownie  ............................................................................................................................................ zł 

      

na okres od ................................................................. do ............................................ ...................... 

na sfinansowanie ............................................................................................................ ................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
    (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) 
 

 

2. Proponowane terminy uruchomienia kredytu: 

jednorazowo / w transzach*  w dniu ............................................ w kwocie .................................... . 

           *I transza w dniu ............................ w kwocie......................................  

 

3. Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: 

*jednorazowo do dnia ............................................. w kwocie ..............................................  

*w .................... ratach miesięcznych/kwartalnych* począwszy od dnia ............................... 
 

                      * ………………………………………………………..  

4. Proponowany termin spłaty odsetek: 

w okresach miesięcznych/kwartalnych* 
 

 

5. Proponowany sposób zabezpieczenia kredytu  wraz z należnymi odsetkami: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy w miarę możliwości podać: wartość księgową, wartość wg wyceny 

rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. 
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IA.  Dane o inwestycji/przedsięwzięciu  

1. Całkowity koszt przedsięwzięcia  …………………………………………………….. 

2. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia (np. cykl realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia, 

rodzaje zakupów itp.) ……………………………………………………………………………….. 

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

3. Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok) …………………………………………….. 

4. Termin zakończenia inwestycji (miesiąc/rok) ……………………………………………. 

5. Termin oddania do eksploatacji (miesiąc/rok) …………………………………………… 

6. Termin osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej (miesiąc/rok) ………………….. 

7. Środki własne ……………………………………….. 

8. Kredyty bankowe …………………………… 

9. Pozostałe środki …………………………………….. 

IB. Dane z wniosku o dofinansowanie 

1. Tytuł projektu …………………………………………………………………………………………… 

2. Projekt realizowany  będzie/jest w ramach:  

Program (nazwa programu) PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 

PODDZIAŁANIE 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. 

3. Wartość wydatków kwalifikowanych ………………… zł (słownie złotych: …………………………… 

……………………………………………………………………………..………………………………) 

……………………….% całkowitych kosztów realizacji projektu. 

4. Wartość dofinansowania ………………………….. zł (słownie złotych: ………………………………..) 

……………………….% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej. 

 

II.  I N F O R M A C J E   O  K R E D Y T O B I O R C Y  

1. Data rozpoczęcia działalności .......................................................................  

2. Status prawny ...............................................................................................  

3. Rodzaj prowadzonej działalności: 

   ................................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................................... 

 

4. Udziałowcy/wspólnicy* (wymienić najważniejszych): 

  Nazwa/Nazwisko*     Wielkość udziału 

 ........................................................................   ............................................ 

 ........................................................................   ............................................ 

 ........................................................................   ............................................ 

 ........................................................................   ............................................ 

 ........................................................................   ............................................ 

 

5. Zatrudnienie: 

- struktura zatrudnienia: 

Treść Liczba osób 

Zatrudnienie ogółem  

Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni  

Administracja  

Kierownictwo  

Osoby pracujące na umowę-zlecenie  

   

6. Zestawienie posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą : 

Rodzaj, adres, 

Powierzchnia w ha 

Właściciel KW nr Wartość 1) Obciążenia 

     

     

     

     

 

7. Podstawowe maszyny i urządzenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą : 

Maszyny i urządzenia 

(nazwa) 

Rok produkcji Aktualna wartość 1) Stan  

Techniczny 
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1) -  sposób wyceny : księgowa/rynkowa* 

 

8. Podstawowe środki transportu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: 

Nazwa, marka, typ Rok 

produkcji 

Numer 

rejestracyjny 

Wartość 

Ubezpieczenia OC /AC* 

    

    

    

    

 
 

III. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 

 

1.* Oświadczam*/oświadczamy*, że moja*/nasza* firma*/gospodarstwo rolne* jest  powiązana(e) kapitałowo 

lub organizacyjnie z następującymi podmiotami gospodarczymi: 
 

 ............................................................................................................................ 
   (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
 

 ............................................................................................................................. 
   (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

 

 ............................................................................................................................. 
   (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

IV.  P R O D U K T Y /U S Ł U G I  * 
        

1. Struktura asortymentowa sprzedaży produktów/towarów/usług* i cechy (nowe, używane itp.): 

 Rodzaj produktu/towaru/usługi*    % obrotów   cechy 

  .............................................................  .................................... .................................. 

  ............................................................  .................................... .................................. 

  .............................................................  .................................... .................................. 

  .............................................................  .................................... .................................. 

  ............................................................  .................................... .................................. 
 

2. Główni dostawcy:  

Dostawca Rodzaj dostaw % dostaw 

   

   

   
      

      Łączna ilość dostawców ..................................... 
 

   3. Główni odbiorcy: 

Odbiorca % sprzedaży Sprzedane 

towary/wyroby 

usługi 

Warunki płatności Okres 

współpracy 

     

     

     
 

          Łączna ilość odbiorców ..................................... 

 

V. ZAANGAŻOWANIE W BSR I INNYCH BANKACH 

 

1. Rachunki bankowe: 

a) rachunki bieżące: 

    nazwa banku       numer rachunku 

.......................................................................................   ....................................................................................... 

.......................................................................................  ...................................................................................... 

.......................................................................................  ....................................................................................... 

 

b) rachunki pozostałe: 

    nazwa banku i rodzaj rachunku     numer rachunku 

 .......................................................................................             ....................................................................................... 

.......................................................................................             .......................................................................................
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2. Uzyskane kredyty, gwarancje, inne formy zaangażowania 

Nazwa banku rodzaj zaangażowania ostateczny termin 

spłaty 

zaangażowanie na 

dzień wypełnienia 

wniosku 

Przyjęte 

zabezpieczenia 

(rodzaj i kwota) 

     

     

     

  RAZEM:   

     

3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez klienta, weksle i poręczenia wekslowe udzielone przez klienta 

Podmiot za który udzielono 

poręczenia lub gwarancji 

beneficjent poręczenia lub 

gwarancji 

rodzaj poręczenia 

lub gwarancji 

ostateczny termin 

 spłaty 

zaangażowanie na 

dzień wypełnienia 

wniosku 

     

     

     

   RAZEM:  

     

4. CAŁKOWITE ZAANGAŻOWANIE: 2) WYNOSI ZŁ 

2) - dotyczy zaangażowania BSR i innych banków oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez Klienta  

 

VI. Załączniki:  (uzgodnione z Bankiem) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam(y), że posiadam(y) / nie posiadam(y)* zaległości wobec Urzędu Skarbowego/Urzędu 

Miasta/Urzędu Gminy z tytułu płatności podatków, oraz wobec ZUS z tytułu płatności składek – objętych lub 

nie objętych ugodą. 

2. Oświadczam(y), że posiadam(y) / nie posiadam(y)* zaległości wobec Towarzystw Leasingowych.  

3. Oświadczam(y), że wobec nas toczą się / nie toczą się* i grożą nam / nie grożą nam* postępowania sądowe, 

administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą lub zdolność do spłaty 

zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

4. Oświadczam(y), że: została / nie została* ogłoszona upadłość, został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji, 

postępowania naprawczego, działalność Firmy została / nie została* zawieszona.    

5. Oświadczam(y), że: w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu przeciwko nam 

wszczęto / nie wszczęto*  postępowania egzekucyjnego, oraz aktualnie wobec nas toczy się / nie toczy się* 

postępowanie egzekucyjne. W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne było/jest prowadzone proszę 

sporządzić jego opis ………………………………………………………………………………………….….... 

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

 

6. Oświadczam(y), że: w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu                       

terminowo / nieterminowo* regulowaliśmy nasze zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego/Urzędu 

Miasta/Urzędu Gminy, ZUS, Banków, Towarzystw Leasingowych. W przypadku nieterminowego regulowania 

zobowiązań należy sporządzić ich opis ………………….……….......................................................................... 

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

7. Oświadczam(y), że ubiegam(y) się / nie ubiegam(y)* się o kredyt/gwarancję/usługę leasingu* w innej instytucji 

finansowej (nazwa i adres instytucji, cel zobowiązania, wnioskowana kwota zobowiązania i termin spłaty, 

proponowane zabezpieczenia spłaty): …………………………………………………………………………… 

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



 5 

8. Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 / 12* m-cy przychody osiągnięte z prowadzonej działalności 

gospodarczej, w związku z  którą ubiegam(y) się o wnioskowany kredyt wyniosły ………….………..….. zł. 
(Przychody za okres 12 m-cy należy podać w przypadku prowadzenia działalności o charakterze sezonowym)    

9.  *Oświadczam(y), że środki finansowe przeznaczone na wkład własny pochodzą/nie pochodzą* z kredytu. 

(dotyczy kredytów związanych z finansowaniem nieruchomości). 

10. Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku oraz zawarte w składanych załącznikach                    

są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez 

Bank podanych  informacji. 
 

 

_____________________________________________ 

(podpis/y Wnioskodawcy/ów lub osób go reprezentujących) 
 

 

VIII. INFORMACJE POZOSTAŁE 

1. Państwa dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową będą udostępniane  

i przekazywane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe (tj.Dz.U.            

z 2017r. poz.1876, z późn. zm), w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. 

Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa, Centrum Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, 

przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 105 ust. 4,  4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe.  

2. Oświadczam/y że: 

1) wyrażam/y/nie wyrażam/y zgody* na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 

lipca 2002 r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1219, z późn.zm.) w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej: 

email _____________________   

2) wyrażam/y/ nie wyrażam/y zgody* na wykorzystywanie podanych  danych teleadresowych w celu 

marketingu bezpośredniego przy użyciu  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms) oraz 

automatycznych systemów wywołujących, polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych              

o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy         

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1907          

z późn. zm.). nr telefonu: _____________ 

3. Oświadczam/y, że dane osobowe i  zgody zostały podane i udzielone dobrowolnie.  

 
 

 

____________________________    ________________________________________ 
            (miejscowość i data)           (pieczęć firmowa i podpis/y Wnioskodawcy/ów 

      lub osób go reprezentujących) 

* niepotrzebne skreślić 

miejsca przeznaczone do wypełnienia winny zawierać konkretne informacje lub stwierdzenia „nie dotyczy”  
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU PRZYJMUJĄCY WNIOSEK 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU  

WNIOSEK KOMPLETNY  TAK  NIE 

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU  

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA BANKU   

PODPIS PRACOWNIKA BANKU   
 




