WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA kredytu/pożyczki
przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
data wpływu wniosku

nr wniosku

Część A (wypełnia Wniskodawca)
I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa Wnioskodawcy

kod pocztowy

Adres siedziny Wnioskodawcy
miejscowość
ulica

gmina

powiat

nr domu

lokalu

województwo

telefon
fax
regon

e-mail

pesel

data rejestracji
data rozpoczęcia działalności

Nr KRS / wpisu do CEiDG

Symbol PKD

NIP

Forma organizacyjno-prawna
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
spółka cywilna
spółka akcyjna

spółka jawna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
inna forma prowadzenia działalności (jaka?) ........

imię i nazwisko / udziały (%)

imię i nazwisko / udziały (%)

Właściciele / osoby upoważnione
do reprezentowania firmy
imię i nazwisko / udziały (%)

imię i nazwisko / udziały (%)

Podmioty powiązane i
stowarzyszone:

ryczałt
karta podatkowa

produkcja
budownictwo

Forma rozliczenia podatkowego
podatkowa księga przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Typ działalności
usługi
transport

handel
inne (jakie?) ............

II. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedmiot działalności
Klasyfikacja przedsiębiorstwa
małe

mikro
Aktualne zatrudnienie

średnie

Planowane zatrudnienie

Posiadane rachunki w bankach (nazwa banku, nr rachunku)

Posiadane zadłużenie w bankach/instytucjach: (nazwa banku/instytucji, ostateczny termin spłaty, kwota zadłużenia)
nazwa instytucji
kwota kredytu
aktualne zadłużenie
termin spłaty

III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA
przedmiot wnioskowanego poręczenia

kwota kredytu / pożyczki

okres trwania

kredyt
pożyczka
przeznaczenie kredytu / pożyczki

kredyt inwestycyjny

Rodzaj transakcji
kredyt obrotowy inny - jaki? ...................................
Instytucja finansująca

Poręczenie

kwota .........................................................

stanowiąca ...................% kredytu/pożyczki

okres trwania poręczenia ............................

Proponowane zabezpieczenie poręczenia

Oświadczam, że:
1. Wszystkie informacje zawarte w powyższej dokumentacji są prawdziwe, co potwierdzam poniżej złożonym włąsnoręcznym podpisem,
2. jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającycm warunki określone w załącznikach I do rozporządzenia NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. U. WEL 10 z dnia 13.01.2001, zmienionego Rozporządzanieme
nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WEL 63 z 28.02.2004 r.)),
3. nie posiadam zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
4. nie pozostaję pod zarządem komisarycznym ani nie zanjduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego,
5. nie znajduję się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,
6. zapoznałem się z wymogami Regulaminu Udzialania Poręczeń Kredytowych Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińsiej Sp. z o.o., w tym także obowiązkiem uiszczenia
prowizji od udzielonego poręczenia,
7. wyrażam zgodę na przekazanie Funduszowi informacji wynikających z dokumentacji kredytowej, w tym również objętych tajemnicą bankową, nie wyłączając
informacji wynikających z umowy rachunku bankowego i umów dotyczących ustanawianych zabezpieczeń,
8. wyrażam zgodę na przekazywanie informacji pomiędzy Funduszem a bankami kredytującymi dotyczącą mojej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej,
9. wyrażam zgodę na wgląd w księgi rachunkowe i udzielenie wszelkich informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością,
10. wyrażam zgodę na przekazanie kopii dokumentacji kredytowej załączonej do wniosku o udzielenie gwarancji,

Szczecin, dnia ..............................

..............................................
podpis Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI
1. Wypis z rejestru/ewidencji działalności gospodarczej/KRS,
2. NIP, REGON,
3. umowa spółki (w przypadku osób działających w spółce),
4. deklaracje podatkowe za ostatni miesiąc,
5. zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami,
6. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
7. inne dokumenty składane w Bankyu do oceny zdolności kredytowej, w tym wniosek o udzielenie kredytu,
8. odrębne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ROzporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 wrzesnia 2006
roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń (Dz. U. nr 169, poz. 1209), stanowiące integralną część niniejszego wniosku o
udzielenie poręczenia.

..............................................
podpis Wnioskodawcy

CZEŚĆ B (wypełnia bank kredytujący)
I. BANK KREDYTUJĄCY
Nazwa i adres Banku (Oddziału
Banku)
Osoba prowadząca sprawę w
Banku Kredytującym

imię i nazwisko

nr telefonu

ZAŁĄCZNIKI
1. wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki (z załącznikami) nr ..................... z dnia .................................. wraz z buisness planem zaakceptowanym przez
Bank,
2. opinia/analiza wniosku o kredyt rozpatrzona przez Bank,
3. Umowa kredytu/pożyczki nr .................. z dnia ......................,
4. dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu/pożyczki
a) ..................................................................
b) .................................................................
c) .................................................................
5. inne wymagane dokumenty:
................................................................

..............................................
podpis Wnioskodawcy

Szczecin, dnia ............................

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie poręczenia
OŚWIADCZENIE *
o spełnieniu wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.09.2006 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielenia poręczeń ze środków wsparcia udzielnaego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1209)
W związku ze złożonym do Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. w dniu
............................................. Wnioskiem o udzielenie poręczenia
Ja .................................................................................
przedsiębiorca będący osobą fizyczną / członek organu zarządzającego / wspólnik ** oświadczam, że nie
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestepstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Czytelny podpis i data: ................................................
Nazwisko: .................................................................
Imię: .........................................................................
PESEL: .......................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................

Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część wniosku o udzielenie poręczenia z dnia ................
* oświadczenie wypełnia wnioskodawca:
1. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - osoba fizyczna
2. w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną - każda z osób będących członkami jego
organów zarządzających bądź wspólników
** niepotrzebne skreślić

