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Prosimy wypełnić wniosek drukowanymi literami,  w odpowiednich polach        prosimy wstawić znak X.                                      .…………………..... 
W przypadku wątpliwości podczas wypełniania wniosku prosimy zwrócić się do pracownika Banku.                                                     PIECZĘĆ BANKU 

 

WNIOSEK  

O KREDYT/INNY PRODUKT KREDYTOWY 
 

PEŁNA NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY 

 

       

 

 
dane osoby upoważnionej do prowadzenia 
rozmów w imieniu Wnioskodawcy (nr telefonu, 
e-mail) 

 

 
 

  PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI 

KREDYT OBROTOWY W 
RACHUNKU KREDYTOWYM 
 

KREDYT 
INWESTYCYJNY         

KREDYT OBROTOWY W 
RACHUNKU BIEŻĄCYM 

INNE 
……………………….. 

 

wnioskowana kwota w złotych: 
 

Słownie złotych: 
 

 

okres kredytowania:          od                                                    do 
 

 

PRZEDMIOT KREDYTOWANIA 

 

 
 

 

PROPONOWANA FORMA 
URUCHOMIENIA KREDYTU 

PROPONOWANA FORMA  
SPŁATY KREDYTU 

PROPONOWANA FORMA  
SPŁATY ODSETEK 

 

        jednorazowo od dnia …………  

   jednorazowo  miesięcznie 

 

 miesięcznie   kwartalnie 

   w transzach 
od dnia ……………………….. 
od dnia ……………………….. 
od dnia ……………………….. 
od dnia ……………………….. 
od dnia ……………………….. 
od dnia ……………………….. 
 
 

 kwartalnie , półrocznie , rocznie 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
dnia ……………………….. 
 

 półrocznie     rocznie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPONOWANA FORMA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU 

 

 poręczenie wg prawa cywilnego 
      
……………………………………………. 
      
……………………………………………. 
           imię nazwisko/ nazwa i adres                  

 
 poręczenie wekslowe 

      
………………………………………… 
      
………………………………………… 
        imię i nazwisko,/nazwa i adres 

 
 hipoteka KW nr  

 
…………………….. 
                                                          
 

      

cesja praw z umowy ubezpieczenia 
 .   
…………………………………………… 
     
………………………………………….. 
     przedmiot ubezpieczenia, nr polisy 
  
 

 

 
 

 

 zastaw rejestrowy 
      
…………………………………………   
      
…………………………………………                     
       przedmiot zastawu, jego cechy 

 

 
 

 

przewłaszczenie na zabezpiecz. 
 
 
      
…………………………………………. 
       
………………………………………… 
     przedmiot przewłaszczenia, jego 
cechy cechy 

      

pełnomocnictwo do  rachunku nr ………………………………………………. 

  

     
 weksel 

 
 inne (prosimy wymienić):  

      

 

 

  
 
 

data wpływu 

nr wniosku 
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 PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

FORMA PRAWNA 

 
RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI WG PKD/ EKD/ EDG 

główne kierunki działalności 
 

 

FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI 

pełna  
 

uproszczona rolnik 

 

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność sezonową? tak nie 

Czy Wnioskodawca działa w więcej niż w jednej branży? tak nie 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT? tak nie 

Czy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych? tak nie 

Czy Wnioskodawca korzysta z licencji, atestów, koncesji, itp.? tak nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków lub 
innych należności?  

tak nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS/ KRUS? tak nie 

Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne 
skarbowe, naprawcze lub upadłościowe? 

tak nie 

* Czy wnioskodawca posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów/ poręczeń/  
gwarancji/ leasingu/ wystawionych weksli? 

tak nie 

* Czy w firmie występuje więcej niż jeden udziałowiec (właściciel)/ wspólnik/ akcjonariusz? tak nie 

* Czy Wnioskodawca jest powiązany z innymi podmiotami? tak nie 

* Czy wnioskodawca jest powiązany kapitałowo lub organizacyjne z członkiem 
Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze 
w Banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie 

tak nie 

*) W przypadku pozytywnej odpowiedzi konieczne jest  wypełnienie informacji dodatkowej. 
 

 

FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

własność                 
 

wynajem/ dzierżawa    działalność nie wymaga  
stałego miejsca         

 

 

ZATRUDNIENIE W FIRMIE 

 na dzień………………….. na koniec ubiegłego roku 

liczba osób    
 

 

INFORMACJA O OBROTACH NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH 

nazwa banku średniomiesięczne wpływy  
z ostatnich 12 miesięcy 

wpływy  
z ostatniego miesiąca 

   

   

   
 

 

STRUKTURA SPRZEDAŻY  STRUKTURA ZAOPATRZENIA 

nazwa 
odbiorcy 

% udział głównych 
odbiorców w sprzedaży 
ogółem (powyżej 10%) 

nazwa 
dostawcy 

% udział głównych dostawców w 
zaopatrzeniu ogółem (powyżej 

10%) 

    

    

    
liczba odbiorców  liczba dostawców  

kwota ogółem  kwota ogółem  
 

 

Czy występują należności przeterminowane? tak nie 

Czy występują zobowiązania przeterminowane? tak nie 

 

 

 

 

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 

 należności na dzień………………. zobowiązania na dzień………………. 

ogółem   
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W TYM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE 

okres 
(w dniach) 

należności przeterminowane 
na dzień………………. 

zobowiązania przeterminowane 
na dzień………………… 

 nazwa podmiotu kwota nazwa podmiotu kwota 

<30     

30-60     

61-90     

91-180     

>180     

razem     
Informacja o udzielonych przez firmę kredytach kupieckich/ pożyczkach, poręczeniach 

kwota ogółem  
nazwa instytucji 

finansowanej 
rodzaj 

finansowania 

kwota i 
waluta  

wg umowy 

kwota pozostająca 
do spłaty 

termin wygaśnięcia/ 
spłaty 

rodzaj zabezpieczenia  
(inne istotne warunki 

umowy) 

      

      

      

 
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek w innych bankach, wyemitowanych papierach wartościowych i innych 

kwota ogółem  
nazwa 

instytucji 
finansującej 

rodzaj 
zobowiązania 

kwota i waluta 
wg umowy 

sposób spłaty i 
wielkość raty 

kwota 
pozostająca 

do spłaty 

okres 
kredytowania 

Oprocento -
wanie 

rodzaj 
zabezpieczenia 

(inne istotne 
warunki umowy) 

        

        

        

        

 

Zobowiązania z tytułu kredytu kupieckiego/ pożyczki od udziałowców, podmiotów powiązanych 

kwota ogółem  
nazwa instytucji rodzaj 

zobowiązania 
kwota i waluta  

wg umowy 
sposób spłaty i 
wielkość raty 

kwota 
pozostająca 

do spłaty 

termin 
wygaśnięcia/ 

spłaty 

rodzaj 
zabezpieczenia 

(inne istotne warunki 
umowy) 

       

       

       

 

Zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji, leasingu, faktoringu 

kwota ogółem  
nazwa instytucji rodzaj 

zobowiązania 
kwota i waluta  

wg umowy 
sposób spłaty i 
wielkość raty 

kwota 
pozostająca 

do spłaty 

termin 
wygaśnięcia/ 

spłaty 

rodzaj 
zabezpieczenia 

(inne istotne 
warunki umowy) 

       

       

       

       

 
Zobowiązania wekslowe 

kwota ogółem  
nazwa remitenta/ beneficjenta lub 

indosariusza 

aktualna kwota wynikająca 
z tytułu płatności weksla 

w walucie wystawienia weksla 

termin płatności weksla rodzaj zabezpieczenia (inne 
istotne warunki umowy) 

    

    

    

 
Oświadczam(y), że posiadam(y)/ nie posiadam(y) innych zobowiązań poza ww. z tytuł kredytów, pożyczek, 
leasingu, innych płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych. 

 
 

OŚWIADCZENIA 

1. Bank Spółdzielczy (dalej Bank) informuje, że: 
1) Pana/ Pani/Państwa dane mogą być udostępniane przez Bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia i wykonania 

umowy konsorcjum bankowego; 
2) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy; 
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4) Podstawa prawna: 
a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ((t.j. Dz. U. z z 2017 r. poz.1876  z późn. zm.); 
b)  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.). 

 
Oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawca* Współwnioskodawca / 

Współmałżonek* 

1. 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. 2014r., poz. 1015, z późn. zm.) 

3
do: 

a)  wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej 
S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 
dotyczących moich zobowiązań. 

 
 
 

 
a) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY 

 

 
 
 

 
a) TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY 

 

2. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku 
przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, 
zebrane informacje bank może przekazać do Systemu 
Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest 
Związek Banków Polskich. 

 
TAK/ NIE 

 
TAK/ NIE 

3. Oświadczam , iż informacje  dostępne w przeglądarkach 
internetowych mających zastosowanie do mojej sytuacji 
prawnej CEiDG, GUS (e-Regon), e-KRS są aktualne i 
zgodne z obecnym stanem faktycznym 

TAK/ NIE
1
 TAK/ NIE 

4. Oświadczam/y, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy 
prawo bankowe, wyrażam/y zgodę na udostępnienie przez 
bank informacji podanych w niniejszym wniosku oraz 
załączonych do tego wniosku dokumentów finansowych 
niżej wymienionym podmiotom. Udostępnione dane będą 
przetwarzane celem przygotowania oraz złożenia oferty 
dotyczącej produktów i usług oferowanych przez 
wskazane podmioty oraz w celu prowadzenia działalności 
marketingowej przez te podmioty a w przypadku banków 
spółdzielczych i SGB-Banku S.A.  również udzielenia 
kredytu w konsorcjum z Bankiem. 
        
       a)     banki Spółdzielczej Grupy Bankowej 
       b)     Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia   
               Capital S.A..  z siedzibą ul. S.  
               Małachowskiego 10, 61-129 Poznań 
      c)     SGB-Bank S.A., ul Szarych Szeregów 23a,    
              60-461 Poznań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) TAK/ NIE 
 
b) TAK/ NIE 

 
c) TAK/ NIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) TAK/ NIE 
 
b) TAK/ NIE 

 
c) TAK/ NIE 

 

 
2. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem Banku oraz, że jestem/ nie jestem* powiązany kapitałowo lub 

organizacyjnie z członkiem Banku, Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku lub 
z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie. 

  

3. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (t.j Dz. U. z 2017 
poz.2204,  z późn. zm.),  że informacje podane we Wniosku są prawdziwe, kompletne i nadal aktualne. Wyrażam 
zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 

 

miejscowość, data 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

pieczęć i podpis/y 
wnioskodawcy/ów/współmałżonka 

 

 
Załączniki: 

1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (w przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników indywidualnych)

1
 

2. Upoważnienie BIG IM+BK+ZBP-  Konsument lub/i Firma
2
 

3. Klauzula informacyjna BIK 
 

 
*proszę skreślić niewłaściwą odpowiedź 

                                                           
1
 Każdorazowo sprawdzić czy klient złożył w Banku Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – jeśli nie złożył to 

należy przedłożyć je klientowi do podpisu. 
2
 Przedłożyć klientowi do podpisu przy każdym wniosku kredytowym. 


