Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Data wpływu wniosku:
(wypełnia „KPK”)

………………………..….…

Numer wniosku :

……………………………….……

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI
przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

CZĘŚĆ A (wypełnia Wnioskodawca)
I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa prawna firmy
(zgodnie z dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy)

PESEL/ KRS

Status prawny
(zaznaczyć właściwą pozycję)

NIP

gospodarczą

REGON
Data podjęcia działalności
Typ działalności

(określić jaki)

……………………………..

Adres siedziby

(wg klasyfikacji PKD)

Gmina

(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)
…………………………………………………………
………………………………………………………...
…………………………………………………………

Województwo
Telefon/faks
e-mail

Adres korespondencyjny
(podać jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

1. ……..…………………………………………

2. ……………………………………………………..

Forma rozliczenia podatkowego

Branża

(zaznaczyć właściwą pozycję)

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Przychód netto ze sprzedaży w przeliczeniu
na euro
(zaznaczyć właściwą pozycję)

Za ostatni rok obrotowy

–2 mln euro
–10 mln euro
–50 mln euro
50 mln euro

Za rok poprzedzający ostatni
rok obrotowy

–2 mln euro
–10 mln euro
–50 mln euro
50 mln euro

Suma aktywów bilansu w przeliczeniu
na euro

Za rok poprzedzający ostatni
rok obrotowy

Za ostatni rok obrotowy

(zaznaczyć właściwą pozycję)

–2 mln euro
–10 mln euro
–43 mln euro
43 mln euro

Średnioroczne zatrudnienie

–2 mln euro
–10 mln euro
–43 mln euro
43 mln euro
Za rok poprzedzający ostatni
rok obrotowy

Za ostatni rok obrotowy

(liczba etatów w rocznych jednostkach roboczych)

– do poniżej 50
– do poniżej 250
250 i więcej

– do poniżej 50
– do poniżej 250
i więcej

Na dzień składania wniosku

Przewidywany po zakończeniu
okresu kredytowania

……………………………

…………………………

Stan zatrudnienia
(podać liczbę pracowników)

Wnioskodawca posiada powyżej 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym
przedsiębiorstwie, lub inne przedsiębiorstwo posiada powyżej 25% lub więcej
kapitału lub głosów u Wnioskodawcy (zaznaczyć właściwą pozycję)

II. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO PORĘCZENIA
Wnioskodawca wnosi o udzielenie poręczenia przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
spłaty (zaznaczyć właściwą pozycję)
Rodzaj kredytu/pożyczki

Kwota kredytu/pożyczki

(zaznaczyć właściwą pozycję)

w PLN

Okres kredytowania

inwestycyjny/a

w mies.

Oprocentowanie
Częstotliwość spłat (zaznaczyć właściwą pozycję)

Przeznaczenie
kredytu/pożyczki
…………………………………………………………….
……………………………………………………............

Zabezpieczenie
kredytu/pożyczki

Rodzaj zabezpieczenia

Wartość

1.
2.
3.

Nazwa i adres instytucji finansującej

Wnioskowana kwota poręczenia

(udzielającej kredytu/pożyczki)

w PLN

…………………………………………………………….

Udział kwoty poręczenia w kwocie kredytu

……………………………………………………………

w%

……………………………………………………………

Wnioskowany okres poręczenia
w mies.

Wnioskowane zabezpieczenie poręczenia
1.

Dwa weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi

(1)

2. …………………………………………………………….

III. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY
Banki, w których Wnioskodawca posiada rachunki
Nazwa Banku

Numer rachunku

Inne zaciągnięte i niespłacone kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania z tyt. leasingu, faktoringu itp.
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Nazwa Instytucji/rodzaj
zobowiązania

Zaciągnięta
kwota

Aktualne
zadłużenie

Termin spłaty

Rata

Zabezpieczenie

Informacja Wnioskodawcy w zakresie zobowiązań publiczno prawnych (zaznaczyć właściwą pozycję)
Zaległości wobec ZUS/KRUS
Zaległości z tytułu podatków oraz innych należności publiczno- prawnych
Obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej

pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
Inne, istotne zdaniem Wnioskodawcy, informacje

IV. POMOC DE MINIMIS
Wnioskodawca wnosi aby poręczenie kredytu/pożyczki finansującej inwestycję realizowaną przez
Wnioskodawcę zostało udzielone ze wsparciem w formie pomocy de minimis
(jeżeli Wnioskodawca zaznaczy „ tak” należy wypełnić poniższe dane dotyczące inwestycji)

Cel realizacji inwestycji
Opis inwestycji

Miejsce realizacji inwestycji

………………………………………………………..

Wartość inwestycji

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

Wydatki kwalifikowalne
Planowana data rozpoczęcia realizacji Inwestycji

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

Planowana data zakończenia realizacji inwestycji

Źródła finansowania inwestycji
Rodzaj środków

kredyt/pożyczka (którego dotyczy wniosek o poręczenie)
środki własne
Inne (jakie)
Inne (jakie)
Szacunkowa wartość pomocy de minimis (13% kwoty poręczenia)

Kwota

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z postanowieniami regulaminów Funduszy poręczeń
kredytowych spółki „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku i spółki „Poręczenia
Kredytowe” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Warunkami uzyskania poręczenia spłaty kredytu/pożyczki”. W/w
dokumenty opublikowane są na stronach: www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl i www.poreczeniakredytowe.pl .
Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy(2) powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu, Rady
Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w spółce „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
Oświadczam/y, że upoważniam/y Instytucję Finansującą i „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. do przekazywania
informacji na mój/nasz temat związany z ubieganiem się o poręczenie w szczególności w zakresie określonym w
oświadczeniu Wnioskodawcy w sprawie udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz danych
osobowych.
Oświadczam/y, że w przypadku zmian w zakresie danych wskazanych w części I-V Wniosku, niezwłocznie w formie
pisemnej poinformuję/emy o tym fakcie „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
Oświadczam/y, że nie zamierzam/y / zamierzam/y(2) korzystać z poręczenia innego funduszu jako zabezpieczenia spłaty
niniejszego zobowiązania.
Oświadczam, że nie toczy / toczy(2) się wobec mnie/nas jako os. fizycznej/ch, ani mojego/naszego przedsiębiorstwa
sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne.
Oświadczam/y, że jestem zaklasyfikowany jako mikroprzedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca(2), w
rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu - ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 09.08.2008 r.)
Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy(2) płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
Wraz z wnioskiem składam/y następujące dokumenty: (2)
1) Kopię wniosku o udzielenie kredytu / pożyczki złożony w instytucji finansującej wraz z wymaganymi dokumentami
2) Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające wyrażenie zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę
bankową oraz danych osobowych.
3) Oświadczenie majątkowe (3)
4) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (4)
5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (którego wzór stanowi załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (4)
Upoważniam do przetwarzania moich/naszych danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia
następujące podmioty: „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku, „Poręczenia
Kredytowe” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przedstawiciela Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej IZ RPO WK-P ) lub inny wskazany
przez tą Instytucję podmiot, w celach związanych z opracowaniem przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. i
„Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. wniosku o udzielenie poręczenia, sprawozdawczych, promocyjnych i
marketingowych. Powyższa zgoda, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem
zachowania celu przetwarzania.
Oświadczam/y, że zostałem/liśmy poinformowany/i o przysługującym mi/nam prawie wglądu i zmiany administrowanych
przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. , „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. oraz „IZ RPO WK-P” danych
osobowych, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. nr 101. poz. 926).
Wyrażam zgodę aby przedstawiciele spółki „Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., „Poręczenia Kredytowe” Sp. z
o.o. oraz przedstawiciele „IZ RPO WK-P” mogli przeprowadzać w moim/naszym przedsiębiorstwie wizytacje, kontrole i
badania ankietowe.
Świadomy/i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 kodeksu karnego jednocześnie oświadczam/y, że
informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam/y własnoręcznym
podpisem.

…………………………...., dnia …………..........
(miejscowość)

..................................................................
(stempel firmowy i podpisy osób, działających
w imieniu Wnioskodawcy)

Potwierdzam własnoręczność podpisu Wnioskodawcy

………..……………………………….………………
(podpis pracownika Instytucji finansującej)
________________________________________
(1)
po jednym wekslu na rzecz „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
(zabezpieczenia zostaną złożone za pośrednictwem Instytucji finansującej najpóźniej w dacie podpisania umowy o
udzielenie poręczenia)
(2)
niewłaściwe skreślić
(3)
oświadczenie majątkowe składają Wnioskodawcy odpowiadający majątkiem prywatnym za zobowiązania wynikające
z prowadzonej działalności gospodarczej
(4)
dokumenty składane są przez Wnioskodawców korzystających z pomocy de minimis

CZĘŚĆ B - ( wypełnia Instytucja finansująca)
I. INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

1.

Nazwa i adres Instytucji finansującej (oddziału)…………...….................................................................…

2.

Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i faxu osoby prowadzącej sprawę w Instytucji finansującej
………….…..……………………………………………………………………………………

3. Instytucja finansująca oświadcza, że Wnioskodawca posiada zdolność kredytową do spłaty kredytu/pożyczki*
wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu/pożyczki* wymienionej w części B pkt. II.4
niniejszego wniosku.

4. Instytucja finansująca oświadcza, że na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. – Ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 50, poz. 424, z późń. zm.), dokonała weryfikacji
danych przedsiębiorcy w BIK/BIG*.

II. ZAŁĄCZNIKI
1.

2.

3.

4.

Wyniki analizy wniosku o kredyt/pożyczkę* sporządzonej przez Instytucję finansującą, stanowiącej podstawę
decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki*, obejmujące opis działalności przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) i ocenę
jego zdolności kredytowej wraz z dokumentami finansowymi, na podstawie których dokonano w/w analizy.
Wyniki oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, która to ocena została przeprowadzona zgodnie z
obowiązującymi w Instytucji finansującej procedurami wraz z dokumentami finansowymi na podstawie
których dokonano oceny*.
Aktualne na dzień złożenia w instytucji finansującej i nie starsze niż 3 miesiące, dokumenty rejestrowe i
statutowe firmy (lub oświadczenie o ich aktualności), w tym dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca
nie zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa i ZUS, lub pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z
płatnościami wobec ZUS i Skarbu Państwa*.
Kopia umowy kredytu/pożyczki* nr.................................... z dnia ..................................................... lub
decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki, warunkujące uruchomienie kredytu/pożyczki od uzyskania
poręczenia*.

……………………...., ……………………
(miejscowość)

--------------------------------* niepotrzebne skreślić

(data)

………………….…………
(pieczęć i podpisy Banku)

