Załącznik nr 1

Opłatę za rozpatrzenie wniosku
pobrano zł: ….………………..
Data wpływu:

Nr ………./……..

Numer w rejestrze ……./..…../………..
(modulo)
...............................

Małopolski Bank Spółdzielczy ………...........

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
OBROTOWY

INWESTYCYJNY

W RACH. KREDYTOWYM

W RACH. BIEŻĄCYM

INNY .......................................

I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców
Pełna nazwa podmiotu

Siedziba firmy
Adres
korespondencyjny
/wpisać jeżeli inny niż
powyżej/
REGON

KRS

NIP

Telefon / fax

Adres www

E-mail

Wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
Dane Wnioskodawcy I

Dane Wnioskodawcy II

Dane Wnioskodawcy III

Nazwisko
Imię
Imię ojca
Seria i nr dowodu
osobistego
Organ wydający
Data wydania
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
kod pocztowy
Numer telefonu
Adres e-mail

II. Informacje dotyczące kredytu **
Kwota wnioskowanego kredytu:
……......................................... złotych

Słownie złotych:
...........................................................................................................................
…………………………………….....................................................................

Przedmiot finansowania: ...........…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………........………………………………………………………………………………….
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Posiadam rachunek bieżący w MBS
Nie posiadam rachunku bieżącego w MBS
Kwota deklarowanych średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący w MBS ...........................……………………złotych
(z uwzględnieniem sezonowości lub cyklu gospodarczego)
Okres kredytowania - od ………………………………………………… do ……………………………………………………..
Uruchomienie kredytu:
jednorazowo w kwocie złotych: …………………………………… do dnia …………………………………….
w transzach: w kwocie złotych: ……………………………………. do dnia …………………………………….
w kwocie złotych: …………………………………… do dnia …………………………………….
w kwocie złotych: …………………………………… do dnia …………………………………….
Wypełnić w przypadku kredytu inwestycyjnego
Źródła finansowania przedsięwzięcia - wartość przedsięwzięcia ogółem: ………………….……………… złotych, z tego:
- środki własne ……………………. zł

- kredyt bankowy ……………………….zł

- inne ……………………….zł

Proponowane terminy spłat RAT KAPITAŁOWYCH

Proponowane terminy spłat ODSETEK

w: ……………..….. ratach

w: ……………..….. ratach

- miesięcznych

- kwartalnych

- jednorazowo

- miesięcznych

- kwartalnych

- jednorazowo

do dnia: ………………………………………......................

do dnia: ………………………………………......................

inne: …………………………………………………………

inne: …………………………………………………………

Wypełnić w przypadku kredytu inwestycyjnego
- okres karencji w spłacie rat kapitałowych – spłata rat począwszy od:
……………………………………………………………..
Proponowane formy zabezpieczenia kredytu:
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
poręczenie wekslowe ……………………………………………………………………………………………………………….
poręczenie cywilne …………………………………………………………………………………………………………………
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym ……………………………………………………………………………
przewłaszczenie …………………………………………………………………………………………………………………….
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej: ………………………………………………. numer: ……………………………..........
hipoteka na nieruchomości położonej: ……………….......................................................................................................…….
księga wieczysta KW numer: …………………… stanowiącej własność …………………………………………………………
inne formy zabezpieczenia …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam zarazem, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu:
nie jest obciążony prawami osób trzecich
jest obciążony następującymi prawami osób trzecich …………………………………………………………………….............
Oprocentowanie kredytu do wyboru:
w/g STAŁEJ stopy procentowej (termin spłaty do 24 - miesięcy)
ZMIENNEJ stopy procentowej w/g WIBOR 3 M + ………………. p.p.
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III. Informacje o Kredytobiorcy **
1. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: …………………… 2. Status prawny: ……………………………………………...
3. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………………….
4. Sposób rozliczania się z podatku dochodowego:
pełna księgowość

podatkowa książka przychodów i rozchodów

ryczałt ewidencjonowany

karta podatkowa

5. Zatrudnienie:

KIEROWNICTWO
Imię i nazwisko

Stanowisko

STRUKTURA

Wykształcenie

ZATRUDNIENIA

Treść

Liczba osób

Średnie wynagrodzenie

Zatrudnienie ogółem
Pracownicy bezpośrednio – produkcyjni
Administracja
Kierownictwo
Osoby pracujące na umowę – zlecenie
6. Zestawienie posiadanych / dzierżawionych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ( nazwa,
wielkość obiektów oraz ich stan techniczny):
Nieruchomość położona

Powierzchnia
obiektów

Stan techniczny

Przeznaczenie

Majątek
własny / dzierżawiony*
własny / dzierżawiony*
własny / dzierżawiony*

7. Opłaty od nieruchomości (rocznie):
- podatki …………………zł

- opłaty dzierżawne …………………zł

- składki ubezpieczeniowe ……………zł

IV. Produkty – Usługi *
1. Struktura asortymentowa sprzedaży produkcji / towarów / usług:
Rodzaj produktu / towaru / usługi

% obrotów

2. Nowe produkty / towary / usługi wprowadzone na rynek (podać nazwę):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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3. Cechy wyróżniające produkty / towary / usługi oferowane przez Firmę od produktów / towarów / usług konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Główni odbiorcy:
Odbiorcy

Rodzaj dostaw

% dostaw

V. Aktualny stan finansowy Firmy **
1. Wysokość obrotów (sprzedaży) i dochodów (dwa ostatnie lata i okres sprawozdawczy):
Rok

W tym sprzedaż
w walucie obcej***

Sprzedaż

Zysk brutto

Zysk netto

***kolumnę należy wypełnić w sytuacji, gdy przychody w walucie obcej stanowią powyżej 20% przychodów ogółem
2. Udziałowcy / wspólnicy (wymienić najważniejszych):
Nazwa / imię i nazwisko

Wielkość udziału

3. Udziały kapitałowe w innych Spółkach:
Nazwa Spółki / adres

Bank finansujący

Kwota

4. Rachunki bankowe i kredyty:
A) Rachunki bieżące
Nazwa i adres Banku

Numer rachunku

B) Uzyskane kredyty
Nazwa i adres Banku

Wysokość kredytu
udzielony
do spłaty

Ostateczny
termin spłaty

Forma zabezpieczenia spłaty
kredytu i odsetek

5. Udzielone gwarancje i poręczenia, wystawione weksle, poręczenia wekslowe:
Nazwa beneficjenta
(komu udzielono)

Kwota

Termin
ważności/zapłaty

Forma zabezpieczenia
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6. Otrzymane gwarancje, poręczenia:
Gwarant / poręczyciel

Kwota

Termin ważności

Forma zabezpieczenia

VI. Sytuacja majątkowa Wnioskodawców ( nie uwzględniać w punkcie III )
Dane Wnioskodawcy I

Dane Wnioskodawcy II

Dane Wnioskodawcy III

Dodatkowe źródła
dochodu / miesięcznie
Miesięczny dochód
współmałżonka
Stan cywilny
Ilość osób na
utrzymaniu ogółem,

ogółem ………………

ogółem ………………

ogółem ………………

w tym liczba dzieci.

dzieci ………………….

dzieci ………………….

dzieci ………………….

Stosunki majątkowe
małżonków

wspólność ustawowa *
rozdzielność majątkowa *

wspólność ustawowa *
rozdzielność majątkowa *

wspólność ustawowa *
rozdzielność majątkowa *

Posiadane
nieruchomości
(adres, nr KW, szacunkowa
wartość)

Posiadane ruchomości
(np.samochody – marka, rok
produkcji, przybliżona
wartość)

VII. Powiązania kapitałowe, majątkowe i organizacyjne
1. Oświadczam/y, że następujące podmioty/osoby są powiązane ze mną/ z moją firmą kapitałowo, majątkowo lub organizacyjnie:
Nazwa podmiotu
i adres

Rodzaj powiązań

Bank kredytujący
Nazwa Oddziału/
Filii MBS

Zadłużenie z tytułu
kredytów, gwarancji

2. Oświadczam/y, że udzieliłem/udzieliliśmy następujących poręczeń na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego.
Za kogo (nazwa
kredytobiorcy)

Rodzaj kredytu

Na jaką kwotę

Nazwa Oddziału/
Filii MBS

3. Oświadczam/y, że jestem (jesteśmy) /nie jestem (nie jesteśmy)* członkiem Małopolskiego Banku Spółdzielczego i posiadam
(posiadamy) ……… udziałów na kwotę …………….. .
4. Oświadczam/y, że jestem (jesteśmy)/ nie jestem (nie jesteśmy)* powiązany/ni kapitałowo, majątkowo lub organizacyjnie z
członkiem organu MBS (Zarządu, Rady Nadzorczej) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w MBS.

VIII. Oświadczenia
1. Upoważniam/y Bank do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku.
2. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie
dokumentów złożonych w związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji.
3. Oświadczam, że powyższa zgoda udzielona została dobrowolnie.
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4. Oświadczam, że toczy/ nie toczy się * lub grożą/nie grożą nam postępowania sądowe, egzekucyjne, administracyjne i inne mogące
mieć wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.
5. Została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania naprawczego lub
zawieszenia działalności firmy;
6. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

dnia

(pieczątka)

(podpis pracownika Banku)

*/ niepotrzebne skreślić

(czytelny/e podpis/y wnioskodawcy/ów)

**/ zakreślić odpowiednie pola znakiem X

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
zaświadczenie/a z zakładu pracy
kwestionariusz osobisty właściciela/wspólnika/poręczyciela/współmałżonka
odcinek emerytury/ renty wraz z decyzją o jej przyznaniu
rozliczenie roczne za ubiegły rok
w przypadku osób rozwiedzionych – prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie
pozwolenie na budowę
wypis z rejestru gruntów
kosztorys z określeniem stopnia zaawansowania budowy
wyrys z mapy ewidencyjnej
projekt i dziennik budowy
umowę przedwstępną kupna – sprzedaży
zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu oraz braku zaległości w opłatach
dokument potwierdzający ubezpieczenie budynku / lokalu od ognia i zdarzeń losowych
zaświadczenie lub opinia bankowa z innego banku o stanie zadłużenia / posiadanych rachunkach
zaświadczenie z UG o niezaleganiu z podatkami lub nakaz płatniczy oraz potwierdzenie opłacenia podatku
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego
informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej:
umowa spółki
aktualne zaświadczenia z US i ZUS
PIT-y
zezwolenia / licencje / koncesje
decyzja US dotycząca ustalenia stawki podatkowej
inne ………………………………………………………………………………………………………………………….
inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Małopolski Bank Spółdzielczy - tel. 12 278 13 95,
Wydział Kredytów (I piętro)
- tel. wewnętrzny - 313, 413
Sala operacyjna (parter)
- tel. wewnętrzny - 330
Oddział w Krakowie ul. Wysłouchów 4 - tel. 12 654 56 16
Filia w Krakowie
ul. Balicka 263 - tel. 12 265 03 74
Oddział w Krakowie ul. Wodna 2
- tel. 12 655 23 68

Oddział w Niepołomicach
Filia w Niepołomicach
Filia w Niepołomicach
Oddział w Myślenicach
Filia w Myślenicach
Oddział w Kłaju

ul. Kościuszki 20 - tel. 12 281 10 30
ul. Szeroka 1
- tel. 12 281 12 79
Zabierzów Boch.53-tel. 12 250 16 60
ul. Rynek 16
- tel. 12 272 23 22
ul. Rynek 8/9
- tel. 12 272 66 10
Kłaj 654
- tel. 12 284 14 33

Oddział w Gdowie
ul. Rynek 106
-tel. 12 251 60 00
Filia Węgrzce
Wielkie
Węgrzce Wlk. 266/1
-tel. 12 251 11 12
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