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Data wpływu ........................................ 

wpisano do rejestru wniosków 

pod numerem ........................................ 

(wypełnia Bank) 

 

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

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

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

.................................................................. 
 (nazwa/ firma, siedziba, NIP, REGON Wnioskodawcy) 

   Wschodni Bank Spółdzielczy w …………………. 

   Oddział w .............................................. 

 

Wniosek 

o udzielenie kredytu pomostowego dla Kredytobiorców ubiegających się o dotację w ramach 
Program.................................................................................................................., Działanie ……. 

 

1. Proszę/imy o udzielenie kredytu w kwocie ........................................ (słownie złotych:  
.........................................................................................................................), na okres od 
............................................. do ......................................................  

2. Przeznaczeniem Kredytu będzie pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego 
................................................................................................................................................, 
który opisany został w załączniku do niniejszego wniosku o udzielenie kredytu pomostowego 
oraz w skierowanym do ……………………………………………. wniosku o dotację. Projekt 
realizowany będzie w ramach Działania ……………………………………………………… 
……………………………………Programu……………………………………………………. 

(Numer i nazwa Działania i Programu) 

3. Całkowity koszt realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dotację wynosi..............................zł 
(słownie złotych: …….......………………….......................................), w tym wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu, wynosi  …………..….......... zł (słownie złotych: ............................. 
……………………………………………………………………………………………………) 

4. Koszty kwalifikowane określone w pkt. 3 stanowią ………. % całkowitych kosztów realizacji 
projektu. 

5. Wartość dotacji wynosi .............. zł (słownie złotych:...................................................................   
..........................................................................................................................................……….), 
co stanowi …….. % kosztów kwalifikowanych projektu. 

6. Deklaruję/my udział własny w finansowaniu projektu w kwocie ……………. zł.(słownie 
złotych:........................................................................................................................................), 
pokrywa ……… %  jego całkowitego przewidywanego kosztu. 

7. Wnioskowany kredyt w kwocie …………………….. zł składa się z: 
a) części refinansowanej w wysokości …………………… zł (stanowiącej równowartość 

wnioskowanej dotacji), 
b) części nierefinansowanej w wysokości  ……………………… zł (stanowiącej róŜnicę 

pomiędzy kwotą wnioskowanego kredytu a kwotą wnioskowanej dotacji) 

8. Proszę/imy o postawienie do mojej/naszej dyspozycji kwoty kredytu:  
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a) jednorazowo, w dniu ............................. w kwocie ...................................*/ 

b) w następujących transzach: 

w dniu .................. w kwocie ..................  

w dniu .................. w kwocie ..................  

w dniu .................. w kwocie ..................  

9. Zobowiązuję/my się spłacić wykorzystany kredyt: 

a) jednorazowo, w dniu ................... 20.....r.*/ 

b) w …….. ratach w następujących terminach  i wysokościach: 

w dniu .................. w kwocie ......................... (do kwoty …………………) 

w dniu .................. w kwocie ......................... (do kwoty …………………) 

w dniu ..................w kwocie .......................... (do kwoty …………………) */ 

10. Odsetki płatne będą miesięcznie/kwartalnie/półrocznie*począwszy od ..................... 

11. Proponuję/my następujące prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: 

a) cesję wierzytelności z tytułu umowy dotacji zawartej z Instytucją WdraŜającą tj.:  
.....................................................................................................................................; 

b) .....................................................................................................................................; 

12. Oświadczam/y, Ŝe proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu nie jest obciąŜony prawami 
osób trzecich, jest obciąŜony prawami osób trzecich*/ ……......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………*/ 
 

13. Aktualnie posiadam/y */ nie posiadam/y */ zadłuŜenia z tytułu kredytów, poŜyczek, gwarancji 
(kwota, wierzyciel, termin zapadalności, zabezpieczenie): ........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

14. Oświadczam/y, Ŝe posiadam/y otwarte rachunki bankowe w następujących bankach :  
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

15. Oświadczam/y, Ŝe posiadam/y otwarte rachunki lokat terminowych (nazwa banku, kwota, 
waluta, termin zapadalności)  ....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

16. Posiadam/y */ nie posiadam/y */ zaległości w zobowiązaniach wobec ZUS i/lub budŜetowych 
(jeśli tak, podać jakie) ................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

17. Udzieliłem/liśmy następujących poręczeń: 
…..................................................................................................................................................... 

18. Nie jest/ jest*/ prowadzone przeciwko mnie/nam postępowanie sądowe, arbitraŜowe lub 
administracyjne*/ …................................................................................................................... 

19. Informacje dodatkowe :  

a) telefon kontaktowy, adres e-mail …................................................................................. 

b) miejsce wykonywania działalności…................................................................................ 

c) dominujący rodzaj działalności gospodarczej ….........................................................……… 
.........................................................................................................…………………………… 

d) miejsce realizacji kredytowanego projektu…....................................................................…… 

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

20. Oświadczam, Ŝe jestem / nie jestem* członkiem Wschodniego Banku Spółdzielczego w 
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Chełmie i posiadam …........... udział/udziałów tego Banku. 

21. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo / majątkowo / 
organizacyjnie* są / nie* są udziałowcami Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie: 
…............................................................................................................................................ 

22. UpowaŜniam Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie do sprawdzenia wiarygodności danych 
zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. 

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

24. Oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie  o: 
− fakcie przetwarzania moich danych osobowych,  
− celu zbierania danych, tj. o wykonywaniu wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia 

lub wykonania umowy kredytowej, 
− moŜliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym w art. 

105-106c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. 2002, 
Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

− uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych, tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

− podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

25. Na podstawie art. 15 ust.1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upowaŜniam Wschodni Bank Spółdzielczy 
w Chełmie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 
Warszawie – Obsługi Klienta BIK Budynek Adgar Plaza, ul. Postępu17A, 02-676 Warszawa 
do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań. 

26. Ja niŜej podpisany(a) wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez 
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Obsługi Klienta BIK Budynek 
Adgar Plaza, ul. Postępu17A, 02-676 Warszawa, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 
przekazanych przez Wschodni Bank Spółdzielczy  w Chełmie, a dotyczących mnie informacji 
oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŜeniem 
przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres 
nie dłuŜszy, niŜ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej 
informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 
Prawo bankowe oraz innych ustaw.   

 

......................................................   ……............................................................ 
(miejscowość, data)   (pieczęć firmowa oraz podpis Wnioskodawcy 

   lub osób go reprezentujących) 

Załączniki:  (uzgodnione z Bankiem) 

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

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

………………………………… 

 

………………………………………………. 
 (Podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek) 

*/ niepotrzebne skreślić 


