
 
 

Załącznik nr 1  
 
 
 
 
 

 

 

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

Nr …….. / ………. 
 

 
 
 
 

 
Data wpływu: 

 
Numer w rejestrze    ……./..…../……….. 

                                                                                                                                                                            
Małopolski Bank Spółdzielczy ………...........                                                                                                                         (modulo)    ............................... 

 
WNIOSEK O   UDZIELENIE    ODNOWIENIE  KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
 

  W RACH. BIEŻĄCYM                     OBROTOWY W RACH. KREDYTOWYM                             REWOLWINGOWY 

  EXPRESS GOTÓWKA W RACH. BIEŻĄCYM                   EXPRESS GOTÓWKA W RACH. KREDYTOWYM    

  MÓJ BIZNES       NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (RDG)         INWESTYCYJNY           INNY ....................................... 
 

I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców 
 

Pełna nazwa Wnioskodawcy 

 
 
 
 

 

Siedziba Wnioskodawcy 
 

Adres korespondencyjny 
/wpisać jeżeli inny niż powyżej/ 

 

 

REGON  
 KRS  

 

NIP   
 Telefon   

 

Adres www  
 E-mail  

Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 
elektronicznych (ADE)  

 
 
 

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   
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II. Informacje dotyczące kredytu  
 

Kwota wnioskowanego kredytu: 
 
…….........................................   złotych 

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

 
 
 
Przeznaczenie 
kredytu 
 

Cel kredytowania Opis szczegółowy 
 finansowanie bieżącej działalności 
 finansowanie zakupu/budowy nieruchomości 
 finansowanie nakładów inwestycyjnych  
 spłata zobowiązań finansowych w bankach     

      / instytucjach finansowych 
  ……………………………………………. 

 
 

 Posiadam rachunek bieżący w MBS      Nie posiadam rachunku bieżącego w MBS  
Kwota deklarowanych średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący w MBS w wysokości minimum ……………złotych  
(z uwzględnieniem sezonowości lub cyklu gospodarczego) 

 
Okres kredytowania - od …………………………………………………  do …………………………………………………….. 

Uruchomienie kredytu:  
 jednorazowo do dnia ……………………………………. 
 w transzach: w kwocie złotych: ……………………………………. do dnia ……………………………………. 

                           w kwocie złotych: …………………………………… do dnia ……………………………………. 
                           w kwocie złotych: …………………………………… do dnia ……………………………………. 
Wypełnić w przypadku kredytu inwestycyjnego (nie dotyczy kredytu RDG) 

Całkowity koszt przedsięwzięcia  netto /  brutto …………………………………………………………..………….złotych 
Źródła finansowania przedsięwzięcia:      

 - środki własne ……………………. zł    - kredyt bankowy ……………………….zł    - inne ……………………….zł 
Dotychczas poniesione nakłady (na dzień złożenia Wniosku)  netto /  brutto …………………….………………… złotych 

Proponowane terminy spłat RAT KAPITAŁOWYCH  
w: ……………..….. ratach  

 - miesięcznych        - kwartalnych         - jednorazowo  
 w dniu: …......................  w ostatnim dniu miesiąca 

inne: …………………………………………………………  

Proponowane terminy spłat ODSETEK  
w: ……………..….. ratach  

 - miesięcznych     - kwartalnych    - z ratą kapitałową  
 w dniu: …......................  w ostatnim dniu miesiąca 

inne: ……………………………………………………… 
Wypełnić w przypadku kredytu inwestycyjnego  

 - okres karencji w spłacie rat kapitałowych – spłata rat począwszy od: …………………………………….. 

Proponowane prawne formy zabezpieczenia kredytu: 
 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową  
 poręczenie wekslowe ………………………………………………………………………………………………………………. 
 poręczenie cywilne ………………………………………………………………………………………………………………… 
 blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym …………………………………………………………………………… 
 przewłaszczenie ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 przelew praw (cesja) z umowy ubezpieczenia  spełniającej minimalny zakres warunków ochrony ubezpieczeniowej w ramach: 

         oferty dostępnej w MBS  /  oferty dostępnej poza MBS, Towarzystwa ubezpieczeniowego akceptowanego przez MBS 
 pierwsza hipoteka na nieruchomości objętej księgą wieczystą numer: ……………………  

 
      rodzaj nieruchomości:   mieszkalna      komercyjna przychodowa      komercyjna na własną działalność 
nieruchomość mieszkalna – ponad 50% wartości nieruchomości stanowi wartość części ułamkowej o przeznaczeniu mieszkalnym; 
nieruchomość komercyjna przychodowa – nieruchomość komercyjna usytułowana na terenie RP, przynosząca dochód generowany przez czynsz 
lub zysk generowany ze sprzedaży tej nieruchomości lub jej części;  
nieruchomość komercyjna na własną działalność – nieruchomość komercyjna, usytułowana na terenie RP, służąca wyłącznie prowadzeniu przez 
Wnioskodawcę własnej działalności gospodarczej, nieprzynosząca dochodu generowanego przez czynsz lub zyski ze sprzedaży tej nieruchomości 
lub jej części. 

 inne formy zabezpieczenia ………………………………………………………………………………………………………… 

Oprocentowanie kredytu:    
 

III. Informacje o Wnioskodawcy  
 

1. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: …………………… 2. Status prawny: ……………………………………………... 
3. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………. 
4. Forma prowadzonej księgowości: 

 pełna księgowość                 podatkowa księga przychodów i rozchodów  
 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych             karta podatkowa              rolnik (nie prowadzący ksiąg rachunkowych) 

5. Wnioskodawca jest płatnikiem VAT:    TAK     NIE 
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IV. Informacje dodatkowe 

1. Zatrudnienie: 
 

KWALIFIKACJE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie 
Doświadczenie 
w zarządzaniu 

(w latach) 

Znajomość branży 
w latach 

Okres pracy w firmie  
(w latach) 

      

      

      

 
 

S T R U K T U R A     Z A T R U D N I E N I A 
 

Treść Liczba osób Zmiana zatrudnienia w ciągu 
ostatniego roku (+/-)   

Prognozowany stan zatrudnienia na 
koniec przyszłego roku (+/-) 

Zatrudnienie ogółem     

Pracownicy bezpośrednio – produkcyjni     

Administracja     

Kierownictwo    

Osoby pracujące na umowę – zlecenie     

Główne problemy kadrowe:  
 
2. 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 
 
3. Opłaty od nieruchomości (rocznie): 

 podatki …………………zł        opłaty dzierżawne …………………zł        składki ubezpieczeniowe ……………zł 
 

V. Produkty – Usługi  

1. Struktura asortymentowa sprzedaży produkcji / towarów / usług: 
Rodzaj produktu / towaru / usługi % obrotów Sezonowość sprzedaży 

   TAK        NIE 

   TAK        NIE 

   TAK        NIE 

   TAK        NIE 

2. Nowe produkty / towary / usługi wprowadzone na rynek (podać nazwę): 

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

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

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

3. Cechy wyróżniające produkty / towary / usługi oferowane przez Firmę od produktów / towarów / usług konkurencji:  

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

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Główni odbiorcy/dostawcy (proszę wymienić największych): 

Odbiorcy 

Ogólna liczba odbiorców: 

Kluczowi odbiorcy: 

Nazwa odbiorcy % udział 
w sprzedaży 

Okres 
współpracy 

Kontrakt/ umowa ramowa / 
zamówienia 

Ustalone terminy 
płatności (liczba dni) 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Dostawcy 

Ogólna liczba dostawców: 

Kluczowi dostawy: 

Nazwa dostawcy % udział 
w dostawach 

Okres 
współpracy 

Kontrakt / umowa ramowa / 
zamówienia 

Termin płatności 
(liczba dni) 

     

     

     

     

     
 

VI. Aktualny stan finansowy Firmy 

1. Wysokość obrotów (sprzedaży) i dochodów (dwa ostatnie lata i bieżący okres sprawozdawczy): 

Rok Sprzedaż W tym sprzedaż w walucie 
obcej* 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/ zaangażowanie Wnioskodawcy w innych bankach i instytucjach finansowych: 
Rachunki bieżące 

Numer rachunku  

Numer rachunku  

Zaangażowanie Wnioskodawcy w innych bankach i instytucjach finansowych: 
(kredyty, pożyczki, leasing, karty kredytowe, faktoring, limity skarbowe, itp.)  

Bank / instytucja 
finansowa 

 
Rodzaj 

finansowania 
Udzielona kwota Pozostało 

do spłaty 

Wysokość 
miesięcznej 

spłaty 

Ostateczny 
termin spłaty 

Przyjęte 
zabezpieczenie  
(rodzaj i kwota) 
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5. Udzielone gwarancje i poręczenia, wystawione weksle, poręczenia wekslowe: 
Nazwa beneficjenta      

(komu udzielono) Kwota Termin  
ważności/zapłaty Forma zabezpieczenia 

    

    
 

6. Otrzymane gwarancje, poręczenia: 

Gwarant / poręczyciel Kwota Termin ważności Forma zabezpieczenia 

    

    

 
VII. Powiązania kapitałowe, majątkowe i organizacyjne 

1. Oświadczam/y, że następujące podmioty/osoby są powiązane ze mną/ z moją firmą kapitałowo, majątkowo lub organizacyjnie: 

 
2. Oświadczam/y, że udzieliłem/udzieliliśmy następujących poręczeń na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego. 

Za kogo (nazwa kredytobiorcy) Rodzaj kredytu Na jaką kwotę Nazwa Oddziału MBS 

    
    

3. Oświadczam/y, że  jestem (jesteśmy) /  nie jestem (nie jesteśmy) członkiem Małopolskiego Banku Spółdzielczego.   
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 Bank do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku. 
2. Wyrażam 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. 
4. Oświadczam, że  toczy /  nie toczy się lub  grożą /  nie grożą nam postępowania sądowe (np. upadłość, restrukturyzacja w myśl 

przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne), egzekucyjne, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną 
działalność gospodarczą lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

5. Oświadczam, że  złożyłem /   nie złożyłem wniosku o upadłość. 
6. Oświadczam, że  została /   nie została ogłoszona upadłość lub  został /  nie został rozpoczęty proces likwidacji lub  postępowania 

naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 
7. Oświadczam, że posiadane zobowiązania kredytowe lub podatkowe  były /  nie były prolongowane lub restrukturyzowane. 
8. Oświadczam, że środki finansowe przeznaczone na wkład własny  pochodzą lub będą pochodzić /  nie pochodzą i nie będą pochodzić 

z kredytu, pożyczki lub dotacji. 
9. Oświadczam, że prowadzona przeze mnie/nas działalność gospodarcza  wymaga /  nie wymaga zezwolenia (koncesji).  
10. Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w informacjach i oświadczeniach zawartych w tym wniosku, 

zgodnie z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (wyłudzenie kredytu).  
 

 
……………………….., dnia ………………..                                       
 
 
 
 
…………………………………………………..        ………..………………………………………………….. 
(pieczątka – jeżeli obowiązuje)                     (czytelny/e podpis/y wnioskodawcy/ów) 
 
           
          ……………………………………………………………………………. 

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

  zaznaczyć „x” właściwe pola 
 

Nazwa  podmiotu  
i adres Rodzaj powiązań Bank kredytujący 

Nazwa Oddziału MBS 
Zadłużenie z tytułu kredytów, 

gwarancji 

    
    


