Załącznik nr 4
do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/
Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych
dofinansowaniem ze środków UE

BANK SPÓŁDZIELCZY
W NIEMCACH

Wniosek
o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes*
na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu toŜsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej
działalności gospodarczej; spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna: imiona i nazwiska wspólników, nr-y
dowodów toŜsamości, adresy zamieszkania, nr-y PESEL wspólników, nazwa spółki, adres prowadzenia działalności; inne jednostki nie
posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, adres, osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba).

1. Status prawny Firmy, nazwa rejestru oraz nr KRS:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. Data rozpoczęcia działalności: ...............................................................................................
3. REGON, NIP: ........................................................................................................................
4. Główni udziałowcy Firmy:
Imię i nazwisko/ Nazwa

Adres/ Siedziba

Nr dowodu toŜsamości,
PESEL/ REGON, NIP

Wielkość
posiadanych
udziałów

5. Rodzaj prowadzonej działalności: .........................................................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
6. Nr telefonu, adres e-mail ……...…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
7. Osoba

upowaŜniona

do

kontaktów

z

Bankiem

Spółdzielczym

w

Niemcach

…………………………….…………………………………………………………………

8. Wnioskuję/emy* o udzielenie kredytu w wysokości ........................................ (słownie:
złotych .............................................................................................................................), .
na okres od......................................do ......................................., w tym karencja w spłacie
kapitału w części uzupełniającej*……………………………miesięcy.

9. Przeznaczeniem Kredytu będzie pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego
...............................................................................................................................................,
który opisany został w załączniku do niniejszego wniosku o udzielenie kredytu
pomostowego oraz w skierowanym do ………………………………………....……. ……
(wpisać nazwę Instytucji WdraŜającej lub Pośredniczącej II stopnia)

wniosku o dofinansowanie.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu: …………………………………………
(wpisać nazwę Programu)

…………………………………………………………………………………….................
1. Działanie/ Poddziałanie (wpisać nazwę działania) ………..............................................
2. Działanie/ Poddziałanie (wpisać nazwę działania) ……………………….....................
10. Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z pkt. ………… Wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu wynosi .....................zł (słownie zł. ………………………..................),
w tym wartość wydatków/ kosztów* kwalifikowanych, określonych w pkt. ……… ww.
Wniosku wynosi …................. zł (słownie złotych: .....................................................).
11. Wydatki/ koszty* kwalifikowane określone w pkt. ……. stanowią ……. % całkowitych
kosztów realizacji projektu.
12. Wartość dofinansowania, o które aplikuję/emy, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie,
wynosi ................. zł (słownie złotych: ........................................................), co stanowi
…….. % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wartość wnioskowanego kredytu
stanowi……. .% wartości wnioskowanego wsparcia.
13. Wysokość środków uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach pomocy państwa
poprzez mój/nasz* udział w programach wsparcia finansowego ze środków krajowych,
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jednostek samorządu terytorialnego, zagranicznych lub innych form wsparcia publicznego
(zgodnie z pkt. … wniosku o dofinansowanie)* wynosiła: ……..……………………..zł.
14. Deklaruję/my* udział własny w finansowaniu projektu w kwocie ……………. zł., co
pokrywa ……… % jego całkowitego przewidywanego kosztu.
15. Wnioskowany kredyt w kwocie …………………….. zł obejmuje:
1) część pomostową w wysokości …………………….............. zł,
2) część uzupełniającą w wysokości ……………………… ..... zł..
16. Proszę/imy* o postawienie do mojej/naszej* dyspozycji kwoty kredytu:
1) jednorazowo, w dniu ............................. w kwocie ...................................*
lub
2) w następujących transzach:
w dniu ........................... w kwocie .......................................
w dniu ........................... w kwocie .......................................
w dniu ........................... w kwocie .......................................
17. Zobowiązuję/my* się spłacić wykorzystany kredyt:
1)

jednorazowo, w dniu ................... 20.....r.*/
lub

2) w …….. ratach w następujących terminach i wysokościach:
w dniu .................. w kwocie ......................... (do kwoty …………………)
w dniu .................. w kwocie ......................... (do kwoty …………………)
w dniu ..................w kwocie .......................... (do kwoty …………………)*/
18. Odsetki płatne będą miesięcznie/kwartalnie* począwszy od ................................................
19. Proponuję/my* następujące prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:
1) cesję wierzytelności z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją
WdraŜającą/ Pośredniczącą II stopnia;
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
20. Oświadczam/y*, Ŝe proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu nie jest obciąŜony
prawami osób trzecich, jest obciąŜony prawami osób trzecich*
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................*
21. Aktualnie posiadam/y*/ nie posiadam/y* zadłuŜenia z tytułu kredytów, poŜyczek,
gwarancji (kwota, wierzyciel, termin zapadalności, zabezpieczenie):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
22. Oświadczam/y,* Ŝe posiadam/y otwarte rachunki bankowe w następujących bankach:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
23. Oświadczam/y*, Ŝe posiadam/y otwarte rachunki lokat terminowych (nazwa banku,
kwota, waluta, termin zapadalności):
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
24. Posiadam/y*/ nie posiadam/y* zaległości w zobowiązaniach wobec ZUS i/lub
budŜetowych (jeśli tak, podać jakie)
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
25. Udzieliłem/liśmy* następujących poręczeń:
….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
26. Nie jest/ jest* prowadzone przeciwko mnie/nam* postępowanie sądowe, arbitraŜowe lub
administracyjne* …..............................................................................................................
27. Informacje dodatkowe:
1) miejsce wykonywania działalności gospodarczej ……………………………………
2) miejsce realizacji kredytowanego projektu …...............................................................
3) ………..........................................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………..
28. Oświadczam, Ŝe jestem/ nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Niemcach
29. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo/ majątkowo/
organizacyjnie*

są/

nie*

są

członkami

Banku

Spółdzielczego

w

Niemcach

…............................................................................................................................................
30. UpowaŜniam Bank Spółdzielczy w Niemcach do sprawdzenia wiarygodności danych
zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.
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31. Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany przez Bank Spółdzielczy w Niemcach o:
1) fakcie przetwarzania moich danych osobowych i celu zbierania danych,
tj. o wykonywaniu wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania
umowy kredytowej,
2) moŜliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym
w art. 105-106c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
3) uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926,
z późn. zm.), tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).**
32. Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upowaŜniam Bank Spółdzielczy w
Niemcach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa, do
biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
33. WyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy
w Niemcach oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa przekazanych przez Bank, a
dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową,
powstałych w związku ze złoŜeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez
Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŜszy, niŜ 2 lata od dnia otrzymania przez
Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych
ustaw.
34. WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku
w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych
prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Niemcach.
35. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1

Kodeksu karnego, Ŝe informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
36. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyraŜam/y zgodę/nie wyraŜam/y zgody* na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do reklamy produktów
i usług Banku.

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

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

(miejscowość, data)

(pieczęć firmowa oraz podpis Wnioskodawcy
lub osób go reprezentujących)
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Oświadczenie małŜonka Wnioskodawcy**
Ja niŜej podpisany/a ……………………………………...........................................................
(imię i nazwisko)

wyraŜam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez WspółmałŜonka/ę ……………………………
(imię i nazwisko)

Jednocześnie wyraŜam zgodę na poddanie się egzekucji przez WspółmałŜonka/ę z majątku
wspólnego.

……………………….

………………….……………….

(miejscowość, data)

(podpis WspółmałŜonka/i wnioskodawcy)

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu
zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie
udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje
niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich
poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Dane zostały podane dobrowolnie.
Adnotacje Banku

Data przyjęcia wniosku ……………..…………
Nr rejestru …………………………………….. Podpis pracownika Banku……….…………
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Wykaz wymaganych dokumentów:
dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę i określające jego status prawny (kopie
dokumentów stwierdzających toŜsamość, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, umowa spółki, REGON, NIP, KRS, zaświadczenie o nie
figurowaniu w rejestrze dłuŜników niewypłacalnych w KRS, inne),
koncesje lub zezwolenia na wykonywanie określonej działalności (praktyka lekarska,
kancelaria prawna, kancelaria adwokacka i radców pranych, wolne zawody, itp),
dokumenty określające sytuacje gospodarczo-finansową i majątkową Wnioskodawcy
(dane finansowe z ostatnich dwóch lat i roku bieŜącego, bilans, rachunek zysku i strat,
deklaracje podatkowe, aktualne zaświadczenia z US i ZUS, informacje
o zobowiązaniach pozabilansowych, kwestionariusz osobisty, wyceny majątku, wykaz
posiadanych maszyn, umowy najmu, majątek obrotowy, itp),
opinie banków,
dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (dowody rejestracyjne, wyciągi
z KW, wyceny nieruchomości, stany magazynowe, itp.),
plany finansowe (prognozy finansowe na okres kredytowania),
dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego (pozwolenie na budowę, biznes
plan, itp.),
poświadczona przez Instytucję WdraŜającą kopia złoŜonego Wniosku o dotację wraz
z załącznikami lub kopia umowy dotacji zawartej z Instytucją WdraŜającą,
inne.

* niepotrzebne skreślić
**

dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych

7

