
         
 

 
Załącznik nr 4 

do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 
Unia Biznes i Unia Super Biznes oraz Kredyt Technologiczny 

 

 
  Wniosek  

o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes / Unia Super Biznes / Technologicznego*  

na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr  PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności 

gospodarczej; spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna: imiona i nazwiska wspólników,  nr-y  dowodów tożsamości, 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). 

 
I.  PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI 

1. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU  

Kwota   PLN  

______________________________________________________ Część pomostowa 

______________________________________________________ Część uzupełniająca 

Słownie                                                                                 złotych 

Okres kredytowania  miesięcy 

2. PRZEZNACZENIE KREDYTU 

Pokrycie kosztów realizacji projektu  
____________________________________________________________________________

_________ 
(nazwa tytuł projektu) 

Wniosek skierowany do  
____________________________________________________________________________

_________ 
(nazwa Instytucji Wdrażającej lub Pośredniczącej II stopnia) 

Projekt realizowany w ramach 

____________________________________________________________________________ 
(podać nazwę programu) 

Działanie / Poddziałanie __________________________________________________ 
(podać nazwę działania) 

Działanie / Poddziałanie __________________________________________________ 
(podać nazwę działania) 

Całkowity koszt realizacji projektu 
____________________________________________________________________________ 

słownie ______________________________________________ złotych 

Wartość wydatków / kosztów kwalifikowanych 

____________________________________________________________________________ 

słownie ______________________________________________ złotych 

_____________________________ % całkowitych kosztów realizacji projektu 

Wartość dofinansowania  

____________________________________________________________________________ 

słownie ______________________________________________ złotych 

_____________________________ % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia 

 Wartość wnioskowanego kredytu _____________________________ % wartości wnioskowanego wsparcia 

Wysokość środków uzyskanych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach 
pomocy państwa poprzez udział w programach wsparcia finansowego 
ze środków krajowych, JST, zagranicznych lub innych form wsparcia 
publicznego 

______________________________________________ PLN 

Udział własny  ____________________________ PLN _____________ % całkowitego kosztu finansowanego projektu 

3. WNIOSKOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU 

 Jednorazowo 
W dniu _______________________________________ 

(dzień/miesiąc/rok) 

 W transzach 
W dniu _____________________________________ 

(dzień/miesiąc/rok) 
Do wysokości _______________________ PLN 

W dniu _____________________________________ Do wysokości _______________________ PLN 
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 (dzień/miesiąc/rok) 

4. FORMA I TERMINY SPŁATY KREDYTU: 

Terminy spłaty odsetek 
 miesięcznie Termin płatności 

___________________ 
(dzień miesiąca) 

 kwartalnie Termin płatności 
___________________ 

(dzień miesiąca) 
Karencja w spłacie kapitału 
Nie dłuższy niż 6 m-cy  

___________________________ miesięcy 

Rachunek w Banku przeznaczony do spłaty kredytu:  
 pomocniczy 

 bieżący 

Numer rachunku  

5. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE 

1) Cesja wierzytelności z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia 
2) ____________________________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________________________ 

 
II.  INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

1. WNIOSKODAWCA 

Nazwa   

Status prawny:  

Siedziba / Adres  

REGON  NIP  

Telefon  E-mail  

2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z BANKIEM 

Imię i nazwisko  Telefon  

3. GŁÓWNI UDZIAŁOWCY FIRMY 

Imię i Nazwisko / Nazwa Adres / Siedziba 
Nr dowodu tożsamości / 
PESEL / REGON / NIP 

Wielkość posiadanych udziałów 
(%) 

    

    

    

4. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE Z INNYMI PODMIOTAMI: 

Imię i nazwisko / Nazwa 
Nr dowodu tożsamości  

/ PESEL / REGON / NIP 
Rodzaj powiązania 

   

   

   

5. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: 

Forma prowadzonej działalności 

 Księgi rachunkowe 

 Podatkowa książka przychodów i rozchodów 

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

 Karta podatkowa 

Data rozpoczęcia działalności: 
_____________________________  

(dzień/miesiąc/rok) 

Miejsce prowadzonej działalności  

 
III. OŚWIADCZENIA 
1) Oświadczam/y, że posiadamy / nie posiadamy* zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 

objętych / nie objętych ugodą*.  

2) Oświadczam/y, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu nie jest / jest* obciążony prawami osób trzecich. 

3) Oświadczam/y, że nie posiadam/y / posiadam/y wobec __________________* zadłużenia z tytułu kredytów*, pożyczek*, 
gwarancji*. 

4) Oświadczam/y, że udzieliłem/liśmy poręczeń 
__________________________________________________________________________. 

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

6) Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i 
inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

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

8) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką** 
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               Pieczątka i podpis Wnioskodawcy 

9) Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* akcjonariuszami Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim.  

10) Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane z naszą Firmą, organizacyjnie, personalnie  są / nie są* 
akcjonariuszami Banku Spółdzielczego w Aleksandrowi e Łódzkim  lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w 
radzie nadzorczej lub w zarządzie Banku. 

11) Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070 Aleksandrów 
Łódzki, ul. Senatorska 2a, że: 

1) Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki, przy ul. Senatorskiej 2a jest administratorem 
Pani/Pana  danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,  
poz. 883, z późn. zm.). 

2) Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji.  
3) Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i 

okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z  późn. 
zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących*. 

4) Bank niniejszym informuje o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 
ustawy o ochronie danych osobowych.  

5) Dane osobowe zostały Bankowi podanie dobrowolne. 

6) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam  Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim  do wystąpienia bezpośrednio lub za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, 
do Biur Informacji Gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.  

7) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank BPS S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Płockiej 9/11b, 01-231 Warszawa oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta 
przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, a dotyczących mnie 
informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego 
podjęciem przez Bank Spółdzielczy  w Aleksandrowie Łódzkim czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania 
przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz 
innych ustaw.  

8) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie 
Łódzkim  w celu reklamy produktów i usług Banku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być przeze mnie wycofana w 
każdej chwili.  

9) Upoważniam Bank  Spółdzielczy  w Aleksandrowie Łódzkim do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz do sprawdzenia wiarygodności  danych 
zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.  

10) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane 
w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

             

Miejscowość i data………………………………………………………  

                   

 
 
 
 
 
Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy** 
Ja niżej podpisany/a ____________________________________________ 
     (imię i nazwisko) 
    
wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę  ________________________________________ 
         (imię i nazwisko) 
 

  

Miejscowość i data podpis Współmałżonka 
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WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

 

PRZYJĘTY WNIOSEK PRZEZ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  (pieczęć i podpis pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 

DATA I MIEJCE ZŁOŻENIA WNIOSKU  

NUMER WNIOSKU KREDYTOWEGO  

WNIOSEK KOMPLETNY   TAK   NIE 

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU  

STATUS KLIENTA   KLIENT BANKU   NOWY KLIENT 

WYPEŁNIA PRACOWNIK ZAWTiM 

 

PRZYJĘTY WNIOSEK PRZEZ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis pracownika ZAWTiM)   

DATA PRZYJĘCIA  WNIOSKU  

 
 
 
 
 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

 dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę i określające jego status prawny (kopie dokumentów stwierdzających tożsamość, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki, REGON, NIP, KRS, zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze dłużników 
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 
bieżącego, 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 Wdrażającą kopia  złożonego Wniosku o dotację wraz z załącznikami lub kopia umowy dotacji zawartej z 
Instytucją Wdrażającą 
 inne ____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 


