
  

    

       Załącznik nr I.1. 

       do Instrukcji kredytowania 

       działalności gospodarczej i rolniczej w KBS 

   

 

 
 

      

 
  

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  

   ODDZIAŁ ……………………………….. 

    

WNIOSEK KREDYTOWY 
 

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

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

działalności gospodarczej; spółka cywilna: 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 ( np. spółka jawna , partnerska, komandytowa itp.): nazwa przedsiębiorstwa, adres, osoby prawne: 
nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba). 

 

1. Status prawny Firmy, nazwa rejestru oraz nr KRS: ......................................................................... 

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

2. Data rozpoczęcia działalności: ................................................................. 

3. REGON, NIP: .......................................................................................... 

4. Nr identyfikacyjny  producentów rolnych;…………………………….. 

5. Główni udziałowcy Firmy: 

Imię i nazwisko / 

Nazwa  
Adres / Siedziba 

Nr dowodu tożsamości, 

PESEL / REGON, NIP 

Wielkość posiadanych 

udziałów 

    

    

    

 

6. Rodzaj prowadzonej działalności: ....................................................................................................... 

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

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

7. Nr telefonu, adres e-mail :……...…………………………………………………………….……. 

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym Oddział 

w…………………..                       ………………………………………………………………... 
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9. Wnioskuję o udzielenie kredytu:  ..................................................................................................... 

(rodzaj kredytu,) 

w wysokości ........ .....................  (słownie:  .....................................................................................) 

  (kwota i waluta kredytu) 

na okres od .......................... do ..........................  w tym karencja* ............ miesięcy. 

 

 

10. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie 

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

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

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

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

11. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego (dotyczy wniosku o kredyt inwestycyjny/obrotowy dla 

deweloperów): 

1) krótka charakterystyka inwestycji………………………………………………………………, 

 ………………………………………………………………………………………………….., 

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

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

 

2) okres realizacji inwestycji:…………………………………………………………………….., 
     (termin rozpoczęcia)   (planowany termin zakończenia) 

 

3) całkowity koszt inwestycji:……………………………………………………………………., 

 

4) udział środków własnych zaangażowanych w przedsięwzięcie:…………………………,który  

         (kwota)  (%) 

 został przeznaczony na:………………………………………………………………………… 

          

5) deklarowany udział własny w finansowaniu projektu:..…………………………………, który 

zostanie przeznaczony na :…………………………………………………………………….., 

6) stopień zaawansowania inwestycji na dzień złożenia wniosku:……………………………….. 

12. Źródła i struktura finansowania:  ........................................................................................................ 

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

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

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

13. Termin wykorzystania kredytu, wysokość poszczególnych transz: 

w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  kwota kredytu ......................................... 
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14. Okres spłaty od .......................................  do  ......................................  w .................... ratach 

płatnych w następujących terminach i kwotach: 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

w dniu/od dnia* .................................... do kwoty ........................................... 

15. Termin spłaty odsetek ………………………………………………………………………………. 

 

16. Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu (rodzaj i wartość zabezpieczenia):   

Rodzaj zabezpieczenia  Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia  

Wartość 

zabezpieczenia  

Oszacowanie wartości 

na podstawie: (polisa, 

wycena, faktura) 

    

    

    

 

17. Oświadczam, że: 

a) posiadam / nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach: ........................... 

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

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

b) posiadam / nie posiadam* kredyty/gwarancję* w innym banku / instytucji finansowej*  

 

Bank 

kredytujący  

Rodzaj 

kredytu 

Wysokość 

udzielonego 

kredytu wg. 

umowy   

Kwota 

pozostająca 

do spłaty na 

dzień 

sporządzenia 

informacji 

Wysokość raty 

kapitałowej 

Częstotliwość 

spłacania raty 

kapitałowej 

Okres 

kredytowa-

nia 

zabezpieczenia 

        

        

        

        

Wartość kosztów z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku 

kredytów inwestycyjnych oraz rat odsetkowych w przypadku 

kredytów na działalność bieżącą w ostatnim roku obrotowym1 

 

Wartość kosztów z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku  

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących tzw. „pełną księgowość” wnioskujących o kredyt 

inwestycyjny 
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kredytów inwestycyjnych oraz rat odsetkowych w przypadku 

kredytów na działalność bieżącą w okresie bieżącym ( ostatni 

zakończony okres sprawozdawczy)2 

 

c) udzieliłem pożyczki lub poręczenia:  

Nazwa dłużnika  rodzaj udzielonego 

zobowiązania 

(pożyczka/poręczenie) 

Kwota  Ostateczny termin 

spłaty/wygaśnięcia 

    

    

    

 

 

d) ubiegałem się / nie ubiegałem się / ubiegam się / nie ubiegam* w ciągu ostatniego roku  

o kredyt lub gwarancję w innym banku / instytucji finansowej w kwocie: .................................. 

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

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

e) posiadam inne zobowiązania: ....................................................................................................... 

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

f) struktura należności i zobowiązań : 

  

 

Należności 

 

stan na ………… ( koniec ostatniego zakończonego 

okresu sprawozdawczego ) 

ogółem (a+b):  

a) terminowe:  

b)  przeterminowane w tym:  

do 90 dni  

powyżej 90 dni  

 

 

Zobowiązania: 

 

stan na ………… ( koniec ostatniego zakończonego 

okresu sprawozdawczego ) 

ogółem (a+b):  

                                                           
2 Dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących tzw. „pełną księgowość” wnioskujących o kredyt 

inwestycyjny 
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a)  terminowe:  

b)  przeterminowane w tym:  

do 60 dni  

powyżej 60 dni  

 

18. Oświadczam, że toczy / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe/cywilne/karne* w 

sprawie ............................................................................................................................................... 

19. Oświadczam, że jestem / nie jestem* udziałowcem Krakowskiego Banku Spółdzielczego i 

posiadam .............. udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego  na kwotę: 

……………………………… 

20. Oświadczam, że udzieliłem/nie udzieliłem*  poręczeń za ……………………………………na 

rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.  

21. Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany kapitałowo /majątkowo/ lub organizacyjnie z 

członkiem organu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ( Zarządu, Rady)    lub  osobą zajmującą 

stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym. 

22. Oświadczam, że następujące podmioty lub osoby są powiązane  ze mną kapitałowo / majątkowo / 

organizacyjnie*: 

Nazwa firmy/Imię i 

nazwisko 

Siedziba/adres 

zamieszkania 

Forma prawna REGON/PESEL 

    

    

    

  

23. Upoważniam Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział ………………………….do sprawdzenia 

wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.  

 

 

24. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu 

karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

......................................................    ........................................................... 
(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób 

reprezentujących Wnioskodawcę) 

 

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem) 

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

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

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

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

 

Adnotacje Banku  

 

 

 

 

Data przyjęcia wniosku …………………………… 

      Podpis pracownika Banku ……………………………   

 

 

 

 

 
 * niepotrzebne skreślić 

 


