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WNIOSEK
o udzielenie poręczenia kredytu
- procedura uproszczona przez:

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Email wypełniającego:
Pracownik banku prowadzący sprawę:

A: Podstawowe dane o Wnioskodawcy/Poręczeniobiorcy:
Nazwa Firmy:
Adres siedziby (ulica/osiedle):
Miejscowość:

Kod:

Forma organizacyjno-prawna:
Nazwa rejestru:
Nazwa organu prowadzącego rejestr
Nazwa sądu prowadzącego KRS:

Numer rejestru:
Regon:

NIP:

Reprezentacja firmy:
Numer kontaktowy:
Przedmiot działalności (pkd 07):
Data rozpoczęcia działalności:
Forma opodatkowania/sprawozdawczości finansowej:
Liczba zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pełen etat):
Przewidywany wzrost zatrudnienia w okresie poręczenia:

tj --- %

Branża przedsiębiorcy:
Czy siedziba firmy znajduje się w woj. zachodniopomorskim:
Czy działalność jest prowadzona na terenie woj.
zachodniopomorskiego:
Czy występują powiązania kapitałowe z dużym przedsiębiorcą (> 249 pracowników),
Spółką Skarbu Państwa lub Jednostką samorządu terytorialnego:

Suma bilansowa na koniec ostatniego roku obrotowego:
Obroty (przychody) na koniec ostatniego roku obrotowego:

B: Warunki poręczenia
Instytucja finansująca: Instytucja testowa
Okres współpracy z bankiem
Kwota kredytu/pożyczki:

słownie:
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Kwota poręczenia Funduszu Pomerania

słownie:

tj --- %

Kwota poręczenia (inny fundusz)

słownie:

tj --- %

Rodzaj kredytu:
Cel kredytowania:
Rodzaj poręczenia:
Okres kredytowania:
Okres poręczenia:
Inne zabezpieczenia rzeczowe
kredytu (zastaw/hipoteka):
C: Dane finansowe
Analizowany okres bieżący:
Analizowany okres poprzedzający:
Przychody ze sprzedaży netto (okres
bieżący):
Przychody ze sprzedaży netto (okres
poprzedzający):
Zysk netto:
Aktywa obrotowe:
Aktywa ogółem:
Należności krótkoterminowe:
Zobowiązania krótkoterminowe:
Zobowiązania ogółem:
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C: Oświadczenia
Do wiadomości Przedsiębiorcy:
Fundusz Pomerania Sp. z o.o. (dalej: Fundusz) informuje o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do systemu Biura
Informacji Gospodarczej (dalej system BIG), działającego na podstawie Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. – Ustawy o
udostępnianiu informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Oświadczenie Przedsiębiorcy:
1. Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez Fundusz
wnioskowanego poręczenia określonymi w „Warunkach uzyskania poręczenia spłaty kredytu/pożyczki” .
2. Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy*) powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu,
Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Funduszu.
3. Oświadczam/y, że upoważniam/y Instytucję Finansującą i Fundusz do przekazywania informacji na mój/nasz temat
związany z ubieganiem się o poręczenie.
4. Oświadczam/y, że w przypadku zmian w zakresie danych wskazanych w części A Wniosku, niezwłocznie w formie
pisemnej poinformuję/emy o tym fakcie Fundusz.
5. Oświadczam/y, że nie zamierzam/zamierzamy* korzystać z poręczenia innego Funduszu jako zabezpieczenia spłaty
niniejszego zobowiązania.
6. Oświadczam/y, że jestem zaklasyfikowany jako MK mikroprzedsiębiorca/ MŁ mały przedsiębiorca/ ŚR średni
przedsiębiorca**, gdyż spełniam warunki definicji tego rodzaju przedsiębiorców zawartej w przepisach wskazanych w
ustawie.
7. Zostałem poinformowany, że za rozpatrzenie wniosku Fundusz pobiera opłatę określoną w Tabeli opłat i prowizji
obowiązującą w Funduszu i zobowiązuję się ja uiścić przed złożeniem wniosku o udzielenie poręczenia na rachunek
Funduszu. Rozpatrzenie wniosku uzależnione jest od wniesienia opłaty.
8. Zostałem poinformowany, że opłata o której mowa w ust. 7 nie podlega zwrotowi nawet w przypadku odmowy
udzielenia poręczenia przez Fundusz.
9. Akceptuję doręczoną mi w dniu …….……….. Tabelę opłat i prowizji za czynności związane z udzielaniem poręczeń spłaty
kredytów/pożyczek wykonywane w „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. i przyjmuję obowiązek uiszczenia ich w
okolicznościach uzasadniających zapłatę kwot wskazanych w tabeli.

...................................
(miejscowość) (data)

...................................
(pieczęć firmowa)

...............................................
(podpisy osób upoważnionych do
działania w imieniu przedsiębiorcy)

CZĘŚĆ D - (WYPEŁNIA Instytucja Finansująca)
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I. Instytucja Finansująca
1. Instytucja Finansująca oświadcza, że Wnioskodawca posiada zdolność kredytową do spłaty kredytu/pożyczki* wraz z
odsetkami w terminach określonych w umowie kredytu/pożyczki*.
2. Instytucja Finansująca oświadcza, że na podstawie Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. – Ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 81, poz. 530, z późn. zm.), dokonał weryfikacji danych
przedsiębiorcy w BIK/BIG*.
II. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie Wnioskodawcy do Funduszu.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dotyczy poręczeń w ramach pomocy
de minimis)
3. Oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis (dotyczy poręczeń w ramach pomocy de minimis)
4. Wyniki analizy wniosku o kredyt/pożyczkę* sporządzonej przez Instytucję Finansującą, stanowiącej podstawę decyzji
o udzieleniu kredytu/pożyczki*, obejmujące opis działalności przedsiębiorcy i ocenę jego zdolności kredytowej wraz
z dokumentami finansowymi, na podstawie których dokonano w/w analizy.
5. 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*.
6. 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*.
7. Kopia umowy kredytu/pożyczki* nr.................................... z dnia ................................................................... lub
decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki warunkująca uruchomienie kredytu/pożyczki od uzyskania poręczenia*.
8. Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa – dla poręczeń udzielanych do kredytów przeznaczonych na finansowanie kapitału
obrotowego.

………………….., ……………………
(miejscowość) (data)

………………….…………
(pieczęć i podpisy Instytucji Finansującej)

--------------------------------- *
niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć
*** dotyczy poręczyciela lub osoby ustanawiającej inne zabezpieczenie, występującej w związku z wnioskowanym
poręczeniem jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
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