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

wpisano do rejestru wniosków

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

(wypełnia Bank)

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

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

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

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

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Oddział/Filia 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 różnicę 

pomiędzy kwotą wnioskowanego kredytu a kwotą wnioskowanej dotacji)
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8. Proszę/imy o postawienie do mojej/naszej dyspozycji kwoty kredytu: 

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 Wdrażającą 
tj.:  .....................................................................................................................................;

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

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

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

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

15. Oświadczam/y,  że  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 budżetowych
(jeśli tak, podać jakie) ...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………

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

18. Nie  jest/  jest*/  prowadzone  przeciwko  mnie/nam  postępowanie  sądowe,  arbitrażowe  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…....................................................................……

2



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

20. Oświadczam,  że  jestem  /  nie  jestem*  członkiem  Wschodniego  Banku  Spółdzielczego
w 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. Przyjmuję  do  wiadomości  i  akceptuję  informację  Wschodniego  Banku  Spółdzielczego
w Chełmie, zwanego dalej Bankiem, że przypadki zgłaszania incydentów bezpieczeństwa na-
leży kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@wbschelm.pl lub telefonicznie pod
numerem 82 562-15-55.

23. Oświadczam, że:
a) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;
b) wszystkie informacje podane przeze mnie, zawarte we wniosku oraz w składanych załącz-

nikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam
zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji;

c) nie  toczy  się/toczy  się*  wobec  mnie  postępowanie  egzekucyjne  w  sprawie:
……………………………………………………………………………………...

d) terminowo reguluje zobowiązania podatkowe.
24. Informacje  o  prawach  oraz  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  znajdują  się

w formularzach: „Klauzula informacyjna”   i „Klauzule zgód”  stanowiących załączniki do ni-
niejszego wniosku o kredyt.

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

lub osób go reprezentujących)

Załączniki:  (uzgodnione z Bankiem)

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

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

…………………………………

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

*/ niepotrzebne skreślić
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