
Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno w Daleszycach Data złożenia wniosku kredytowego……………………………………………..

Nr wniosku kredytowego…………………………….

Visa Business Credit Visa Business Credit Gold

Nazwa firmy

REGON NIP KRS

ulica i nr

Miejscowość

kod -

Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż firmy)

ulica i nr

Miejscowość

kod -

   Numer telefonu Numer telefonu komórkowego

e-mail

Wnioskowana kwota limitu kredytowego:

Forma prowadzonej księgowości:

Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem BPS S.A.:

O decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania łącznego limitu kart kredytowych proszę mnie powiadomić:

telefonicznie, nr telefonu………………… w placówce

Oświadczam, że:

aktualne zadłużenie kredytowe w Banku BPS S.A. wynosi………………………………….

aktualne zadłużenie kredytowe w Banku BPS S.A. wraz z podmiotami powiązanymi wynosi:…………………………………………………………………

aktualne zadłużenie w innych bankach wynosi:……………………………………………….

Oświadczam, że proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu:

nie jest obciążony prawami osób trzecich

jest obciążony prawami osób trzecich (proszę wymienić)

Proponujemy prawne zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub inne:

poręczenie wekslowe zastaw na (przedmiot oraz wartość)

blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym przewłaszczenie (przedmiot oraz wartość)

gwarancja bankowa kaucja (przedmiot oraz wartość)

przelew (cesja) wierzytelności inne (jakie):

Szacunkowa wartość proponowanego zabezpieczenia: własność Wnioskodawcy ………………………………PLN

własność osób trzecich ………………………………PLN

Miesięczne zestawienie transakcji płatniczych  generowane  7 dnia każdego miesiąca (po zakończenia okresu rozliczeniowego) */:

wysłać na adres korespondencyjny

wysłać na adres e-mail

4) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu zwierającego zdjęcie i numer PESEL Wnioskodawcy i Użytkowników karty,

G. DO WNIOSKU ZAŁACZAM/Y:
1) dokumenty formalno-prawne tj. dokumenty założycielskie: KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru 

właściwego dla formy prawnej Wnioskodawcy,

2) zaświadczenie*/oświadczenie* o nie zaleganiuz płatnościami na rzecz ZUS,

A. DANE FIRMY

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ

D. INFORMACJE DODATKOWE

B. ADRES FIRMY

Informujemy, że w przypadku nie dokonania żadnej transakcji płatniczej w danym okresie rozliczeniowym oraz braku zadłużenia wobec Banku z tytułu 

posługiwania się kartą Zestawienie transakcji płatniczych nie będzie generowane i przesyłane.

3) zaświadczenie*/oświadczenie* o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz US,

E. ZABEZPIECZENIA

F. MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

C. WNIOSKOWANA KWOTA KREDYTU 



7. Czy istnieją powiązania organizacyjne, osobowe i kapitałowe Wnioskodawcy z innymi podmiotami? TAK NIE

Jeśli TAK - proszę podać nazwę podmiotu gospodarczego, wysokość udziałów oraz czy posiada kredyt w Banku BPS S.A.

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

3. Oświadczam, że jestem / nie jestem* /firma jest*/firma nie jest* akcjonariuszem Banku BPS S.A. i posiadam .............. akcji Banku BPS S.A. 

4. Upoważniam Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno w Daleszycach. do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku 

i załączonych dokumentach.

5) sprawozdanie finansowe z 2 pełnych lat obrotowych i bieżącego okresu

6) inne dokumenty (wymienić):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Oświadczam, że zalegam* / nie zalegam*/firma zalega*/ firma nie zalega* ze spłatą zobowiązań wobec Banku BPS SA i innych banków. 

Podpis Wnioskodawcy wraz z datą

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

faktycznym. 

H. OŚWIADCZENIA

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

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

5. W zakresie określonym w art. 2 ust. 1, po spełnieniu warunków określonych w art.15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych ( 

dz. U. Nr 81, poz. 530) upoważniam  Bank Spółdzielczy Daleszyce - Górno w Daleszycach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa, do biur informacji gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących 

moich zobowiązań. 

6. Oświadczam, że łączą/nie łączą* mnie/firmę* powiązania kapitałowe lub organizacyjne z akcjonariuszami Banku BPS SA, 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).

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

podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność 

powyższych danych z przedłożonymi dokumentami 


