
 Załącznik nr I. a. - Wniosek kredytowy 

  

numer wniosku w Rejestrze Wniosków 

Kredytowych 

  

data rejestracji w Rejestrze Wniosków 

Kredytowych 

  

Imię i Nazwisko 

opiekuna Klienta   

Wniosek o: 

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym  

kredyt obrotowy w rachunku kredytowym  

kredyt płatniczy  

wydanie karty kredytowej  

kredyt inwestycyjny  

 

 nowe zaangażowanie  podwyższenie  odnowienie 
 

nazwa firmy 
 
 

adres firmy  
 

telefon, e-mail  
 

NIP, REGON, KRS  
 

 
Dane osobowe właściciela (pełnomocnika): 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania 

 
 

data urodzenia  Pesel  

dokument tożsamości  

( seria, numer) 
 wydany przez  

telefon  NIP  

 

imię i nazwisko  

adres zamieszkania 

 
 

data urodzenia  Pesel  

dokument tożsamości 

(seria, numer) 
 wydany przez  

telefon  NIP  

Na następujących warunkach: 

kwota kredytu  

słownie  

cel finansowania  

okres kredytowania     od    do  

proponowany termin 

uruchomienia 

 
 
 
 
 

forma spłaty / karencja  

 

 
Nr rachunku w MBS MIKOŁÓW 

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



 

Proponowane zabezpieczenie kredytu: 

 weksel własny in blanco 

 poręczenie wekslowe  

 zastaw rejestrowy 

 kaucja pieniężna 

 obciążenie hipoteczne nieruchomości  

 pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym w 

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

 inne ………………………………………………………………………………………………….. 

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

* WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O KREDYT STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO WNIOSKU 

 

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: 

Sprawozdawczość finansowa: 

pełna sprawozdawczość 
finansowa 

podatkowa księga przychodów  
i rozchodów 

ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych 

karta podatkowa 

 
 
 

   

 

Data rozpoczęcia działalności  

Status prawny  

Rodzaj wykonywanej działalności / dominujące PKD  

Udziałowcy (Nazwisko/Nazwa) % udziałów PESEL REGON 

    

    

    

Udziały kapitałowe w innych spółkach 

 (Nazwa spółki) 

Kwota/ procent udziałów 

  

  

  

 

 Liczba osób Średnie wynagrodzenie 

Zatrudnienie ogółem   

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni   

Administracja   

Kierownictwo   

Pozostali   

Czy kadra jest ustabilizowana?  

Jakie przeważają formy zatrudnienia?  

 

 

Podstawa prawna użytkowania przez firmę lokalu lub budynku  

Podstawa prawna użytkowania maszyn, urządzeń i środków transportu  

Stan środków trwałych  

Posiadane rachunki bankowe 

Nazwa banku – rodzaj rachunku Numer rachunku 

  

  

  



 

Zaciągnięte kredyty 

Nazwa banku 

Kwota 

udzielonego 

zaangażowania 

Aktualne 

zaangażowanie 

Termin całkowitej 

spłaty 
Zabezpieczenie 

     

     

     

     

     

Czy występowały opóźnienia w spłacie kredytów ?  

  

Czy prowadzone są spory sądowe, postępowanie ugodowe, układowe, egzekucyjne lub 

administracyjne mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą? 

 

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy występowały tytuły egzekucyjne, ogłoszono upadłość, 

został rozpoczęty proces likwidacji, postępowanie naprawcze lub działalność została 

zawieszona? 

 

Czy występują opóźnienia w płatnościach wobec kontrahentów pow. 90 dni?  

Czy występują zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu 

Skarbowego? 

 

 

Zaciągnięte leasingi finansowe/operacyjne 

Nazwa leasingodawcy Kwota udzielona 
Wysokość miesięcznej 

spłaty 

Termin całkowitej 

spłaty 
Rodzaj leasingu 

     

     

     

     

     

Czy występowały opóźnienia w spłacie leasingów?  

 

Wystawione gwarancje, poręczenia, weksle 

Pierwotna kwota 

zobowiązania 

Aktualne 

zaangażowanie 

Podmiot, któremu 

udzielono 

poręczenia/ 

gwarancji 

Beneficjent 

poręczenia/ 

gwarancji 

Rodzaj 

zobowiązania 

Ostateczny termin 

spłaty/ wygaśnięcia 

zobowiązania 

      

      

      

 

 

Główni dostawcy % dostaw 
Rodzaj współpracy  

(umowa, zamówienie) 
Okres współpracy 

    

    

    

    

PRODUKTY (USŁUGI) 

Struktura asortymentowa sprzedaży 

(produkcji, towarów, usług) 
% obrotów 

  

  

  



Główni odbiorcy % sprzedaży 
Rodzaj współpracy  

(umowa, zamówienie) 
Okres współpracy 

    

    

    

 

 

Czy przychody z prowadzonej działalności gospodarczej ma charakter sezonowy? 

 TAK  NIE 

 
1. Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam(y) własnoręcznym 

podpisem. 
2. Świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej m.in. z Kodeksu karnego art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

(Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) jednocześnie oświadczam(y) pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu, że 
informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz przekazane ustnie są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

3. Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530) upoważniam/nie upoważniam* (nazwa banku) do wystąpienia za pośrednictwem 
Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą  w Warszawie lub bezpośrednio przez Bank do biur informacji gospodarczej o 
udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Upoważnienie jest ważne przez okres 30 dni od 
daty wydania pisemnej zgody. 

4. Przyjmuję(emy) do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub 
prawnym, lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu/gwarancji lub mogących w inny sposób 
narazić (nazwa banku)  na straty, zebrane dane (nazwa banku)  może przekazać do Systemu Bankowy Rejestr, którego 
administratorem danych jest Związek Banków Polskich. 

5. Oświadczam(y), że zostałem(liśmy) poinformowany(ni) o ryzyku zmiany kursów walut i zobowiązuję(emy) się do 
poniesienia ryzyka wynikającego ze zmiany kursów walut oraz, że zostałem(liśmy) poinformowany(ni) o wpływie zmian 
kursu walut na wysokość zadłużenia z tytułu kredytu oraz wysokość rat kredytu. 

6. W przypadku gdy wnioskowany kredyt jest przeznaczony na spłatę kredytów (u) w innym bankach(u) oświadczamy(y), że: 

• umowa(y) kredytu na podstawie, której(ych) został(y) udzielony(e) kredyt(y) nie została(y) wypowiedziana(e) lub nie 
stanowi(ą) przedmiotu postępowania restrukturyzacyjnego albo ugodowego, 

• kredyt(y) znajduje(ą) się w okresie spłaty i jest (są) obsługiwany(e) terminowo, 

• przedsięwzięcie(a) inwestycyjne finansowane kredytem(ami), o którym(ych) mowa powyżej zostało zakończone i 
osiągnięte zostały pełne zdolności produkcyjne wynikające z jego (ich) realizacji. 

7. Oświadczam(y), że w stosunku do prowadzonego przeze mnie (nas) przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne ani naprawcze i działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona. 

8. Wnioskodawca(y) wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na otrzymywanie od (nazwa banku) informacji handlowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn.zm). 

9. Oświadczam(y), że wobec mnie(nas) nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na 
wykonywaną działalność lub zdolność  do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

10. Oświadczam, że jestem / nie jestem* udziałowcem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie i posiadam .............. 
udziałów Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.   

11. Upoważniam Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie  do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i 
załączonych dokumentach. 

12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie  o:  

• fakcie przetwarzania moich danych osobowych i  celu zbierania danych, tj. o wykonywaniu wszelkich czynności 
niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy kredytowej,  

• możliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym w art. 105-106c Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), 

• uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), tj. o prawie dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania, 

• podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).* 

13. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, 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 / nas* informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę 
bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank 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 z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. 

14. Oświadczam, że łączą/nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z udziałowcami Mikołowskiego Banku 
Spółdzielczego w Mikołowie, osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w tym Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie 
Nadzorczej Banku bądź Zarządzie Banku (w przypadku występowania w/w powiązań proszę podać ich charakter ze 
wskazaniem funkcji pełnionej we władzach Banku przez osobę powiązaną z Wnioskodawcą). 

 
Ja niżej podpisany/a udzielam pełnomocnictwa do kontaktowania się z biurem rachunkowym prowadzącym księgowość firmy 

w celu pozyskania dokumentacji ekonomiczno- finansowej do wniosku o kredyt. 

Nazwa biura rachunkowego/ osoby 

prowadzącej księgowość firmy 

 

 

 

Telefon/  

e-mail 

 

Stany magazynowe w zł ( dotyczy uproszczonej księgowości) 

Szacunkowa wartość zapasów ( stan na okres bieżący)  

 



 

Osoba upoważniona do kontaktów z 

bankiem   

Telefon/ 

e-mail   

    

Miejsce, data, podpis, pieczęć 

wnioskodawcy 

 
 

 

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, 

pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) 

 

Miejsce, data, podpis 

współmałżonka/ów wnioskodawcy/ów 

  

 

Miejsce, data, podpis pracownika 

przyjmującego wniosek 

 

 


