
       Załącznik nr 3 

do Instrukcji udzielania kredytów na 

innowacje technologiczne w KBS 

        

 
  

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY  

   ODDZIAŁ ……………………………….. 

 

WNIOSEK O KREDYT  

NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE Z PREMIĄ BGK 

 

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

....................................................................................................................................................... 
(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, komandytowo-akcyjna : 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 

…………………..…………: ……………………………………………………………………... 
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9. Wnioskuję/emy* o udzielenie kredytu na innowacje technologiczne /*poprzedzonego wydaniem 

promesy kredytowej/ w wysokości .............................................  (słownie:  

……………………………………………………………............................................................) 

 (kwota i waluta kredytu) 

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

 

10. Przeznaczeniem kredytu będzie pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego 

............................................................................................................................................................., 

który opisany został w harmonogramie rzeczowo-finansowym do niniejszego wniosku  

oraz w skierowanym do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o dofinansowanie. 

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 

III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na 

innowacje technologiczne”. 

 

11. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi …………zł (słownie złotych: 

…………………………………………...), w tym wartość wydatków/kosztów kwalifikowanych, 

wynosi …………………….zł (słownie złotych: ……………………….………… 

…………………………………………………………). 

12. Wydatki/koszty kwalifikowane stanowią  ..…….% całkowitych kosztów realizacji projektu. 

13. Wartość dofinansowania, o które aplikuję/emy., zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wynosi 

………..zł (słownie złotych:………………………………………………………………), co 

stanowi .…….% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

14. Deklaruję/emy* udział własny w finansowaniu projektu w kwocie ……………….zł, co pokrywa 

……….. % jego kosztów kwalifikowanych. Deklarowany udział własny stanowi: 

1) ……..…………………………… w kwocie …………………………………. 

2) …………………………………. w kwocie ………………………………….. 

3) ……………………………….… w kwocie ………………………………….. . 

 

15. Proszę/simy* o postawienie do mojej/naszej* dyspozycji kwoty kredytu: 

1) jednorazowo, w dniu …………….w kwocie…………………………zł*, 

2) w następujących transzach: 

w dniu/od dnia* ....................................  w kwocie  ......................................... 

w dniu/od dnia* .................................... w kwocie ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  w kwocie ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  w kwocie ......................................... 

w dniu/od dnia* ....................................  w kwocie ......................................... 

16. Zobowiązuję/emy* się spłacić wykorzystany kredytu: 
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1) jednorazowo, w dniu …………….* 

2) w  .................... ratach 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 ........................................... 

17. Odsetki płatne miesięcznie/kwartalnie* począwszy  od ……………………………………. 

18. Proponuję/emy* następujące prawne zabezpieczenie kredytu (rodzaj i wartość zabezpieczenia):   

1) Weksel własny wraz z deklaracją wekslową 

2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego nr ………………………………………. 

prowadzonego przez KBS Oddział ………………., 

3) oraz dodatkowe 

Rodzaj zabezpieczenia  Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia  

Wartość 

zabezpieczenia  

Oszacowanie wartości 

na podstawie: (polisa, 

wycena, faktura) 

    

    

    

 

19. Oświadczam/y*, że: 

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

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

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

b) posiadam/y */ nie posiadam/y* 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 

Zabezpie-

czenia 

        

        

        

        

Wartość kosztów z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w 

przypadku kredytów inwestycyjnych oraz rat odsetkowych w 
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przypadku kredytów na działalność bieżącą w ostatnim roku 

obrotowym 

Wartość kosztów z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych w 

przypadku kredytów inwestycyjnych oraz rat odsetkowych w 

przypadku kredytów na działalność bieżącą w bieżącym roku 

obrotowym na ostatni sporządzony okres sprawozdawczy 

 

 

c) ubiegałem się /liśmy się */ nie ubiegałem się / liśmy się */ubiegam/y* się / nie ubiegam/y* 

w ciągu ostatniego roku o kredyt lub gwarancję w innym banku / instytucji finansowej 

w kwocie:…………………………………………………………………………………… 

d) posiadam/y* inne zobowiązania: ................................................................................................ 

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

e) 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):  

a)  terminowe:  

b)  przeterminowane w tym:  

do 60 dni  

powyżej 60 dni  

 

20. Oświadczam/y*, że toczy / nie toczy* się wobec mnie/nas* postępowanie sądowe/cywilne/karne* 

w sprawie ..................................................................................................................................... 
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21. Oświadczam/y*, że jestem /śmy */ nie jestem/śmy* udziałowcem Krakowskiego Banku 

Spółdzielczego i posiadam/y* .............. udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego   

na kwotę: ……………………………… . 

22. Oświadczam/y*, że udzieliłem/liśmy*/ nie udzieliłem/liśmy*  poręczeń za ………………… 

………………………………………… na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.  

23. Oświadczam/y*, że jestem/śmy*/*nie jestem/śmy* powiązany kapitałowo /majątkowo/ lub 

organizacyjnie z członkiem organu Krakowskiego Banku Spółdzielczego ( Zarządu, Rady)    lub  

osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim Banku Spółdzielczym. 

24. Oświadczam/y*, że następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną/z nami *kapitałowo/ 

majątkowo / organizacyjnie*: 

25. Nazwa firmy/Imię i 

nazwisko 

Siedziba/adres 

zamieszkania 

Forma prawna REGON/PESEL 

    

    

    

  

26. Upoważniam/y* Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział ………………………….do sprawdzenia 

wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach.  

 

27. Oświadczam/y*, że nierozpatrzenie niniejszego wniosku o udzielenie Kredytu na innowacje 

technologiczne przez Bank w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie nie 

stanowi podstawy do jakichkolwiek moich/naszych* roszczeń w stosunku do Banku.  

 

28. Oświadczam/y* 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) 

 

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy** 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………… 

   (imię i nazwisko) 

    

wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę …………………………… 

         (imię i nazwisko) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku 

wspólnego. 

 

  

……………………………….     ………………………………. 
(miejscowość, data)      (podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy) 
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Załączniki: (uzgodnione z Bankiem) 

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

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

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

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

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

Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i 

realizacji przedmiotowej transakcji i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie 

obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do 

danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.  poz. 1182 z późn. zm.). Dane zostały podane 

dobrowolnie. 

 

Adnotacje Banku  

 

 

 

 

Data przyjęcia wniosku …………………………… 

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

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 
€ dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę i określające jego status prawny (kopie dokumentów 

stwierdzających tożsamość, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa 

spółki, REGON, NIP, KRS, zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

w KRS, inne) 

€ koncesje lub zezwolenia na wykonywanie określonej działalności (praktyka lekarska, kancelaria 

prawna, kancelaria adwokacka i radców prawnych, wolne zawody, itp) 

€ dokumenty określające sytuacje gospodarczo-finansową i majątkową Wnioskodawcy (dane finansowe 

z ostatnich dwóch lat i roku bieżącego, bilans, rachunek zysku i strat, deklaracje podatkowe, aktualne 

zaświadczenia z US i ZUS, informacje o zobowiązaniach pozabilansowych, kwestionariusz osobisty, 

wyceny majątku, wykaz posiadanych maszyn, umowy najmu, majątek obrotowy,  itp) 

€ opinie banków 

€ dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (dowody rejestracyjne, wyciągi z KW, wyceny 

nieruchomości, stany magazynowe, itp.) 

€ plany finansowe (prognozy finansowe na okres kredytowania) 

€ dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego (harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i Regulaminem Konkursu 

BGK, pozwolenie na budowę, biznes plan, itp.) 

€ inne 

 

 

 

 
  * niepotrzebne skreślić 

** dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek nie posiadających 

osobowości prawnej(spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa).  


