Centrum Korporacyjne
Doradca Klienta
Data wpływu wniosku
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELENIE PRODUKTU KREDYTOWEGO
- INFORMACJA O PRODUKCIE

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa:
2. Nazwa skrócona:
3. REGON:

4. NIP:

5. Przeznaczenie finansowania:
W okresie finansowania, Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia
miesięcznych wpływów na rachunek w Banku w wysokości (PLN):

6. Deklarowane wpływy na rachunek:

II. INFORMACJA O WNIOSKOWANYM PRODUKCIE
Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
kwota słownie:

Wnioskowana kwota:

miesięcy, od:

Wnioskowany okres finansowania:

EUR

do:

Waluta:

PLN

USD

Sposób spłaty kapitału:

jednorazowo, na koniec okresu finansowania

Sposób spłaty odsetek:

miesięcznie

…………………………..

inna(jaka?)

Kredyt inwestycyjny
Kredyt z premią BGK
Kredyt inwestycyjny z zagranicznych linii kredytowych
Kredyt we współpracy z WFOŚiGW
Kredyt Eko Inwestycje
Kredyt EkoMontaż
Kredyt z dopłatą do oprocentowania NFOŚiGW
Kredyt EkoOszczędny
Kredyt z Dobrą Energią
Kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym
Kredyt na zakup i montaż instalacji ogniw
fotowoltaicznych
Kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
Pożyczka hipoteczna
EkoKredyt Prosument
Promesa udzielenia kredytu/gwarancji
Warunkowa promesa kredytowa
Limit na zawieranie transakcji skarbowych
Inny produkt
……………………………………………………………….
kwota słownie:

Wnioskowana kwota:

miesięcy, od:

Wnioskowany okres finansowania:

do:

PLN

Rodzaj raty kapitałowo-odsetkowej:

stała

malejąca

miesięcznie

w

kwartalnie

w dniu m-ca ustalonym przez Bank

miesięcznie

w

kwartalnie

w dniu m-ca ustalonym przez Bank

Sposób spłaty kapitału:

Sposób spłaty odsetek:

EUR

Rodzaj raty:

raty kapitałowe równe

Karencja w spłacie kapitału:

NIE

Kwota i waluta promesy kredytowej:

USD

……….

……….

dniu miesiąca

dniu miesiąca

raty kapitałowo-odsetkowe równe (annuitet)
TAK, …………

m-cy

nie dotyczy

okres trwania promesy:
jednorazowo

Proponowane terminy
wykorzystania kredytu:

inna (jaka?)

……………………..

Waluta:

nie dotyczy
w transzach

nie dotyczy

Jeśli W TRANSZACH, prosimy wypełnić poniższą tabelę:

Kwota transzy

Termin wykorzystania
(dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)

Gwarancja Bankowa
( w przypadku wnioskowania o gwarancję należy również wypełnić Zlecenie udzielenia gwarancji)

Linia gwarancyjna
Linia wielocelowa
Wnioskowana kwota (PLN):

kwota słownie:

Wnioskowany okres ważności linii:

miesięcy, od:

Dyskonto weksli
Linia dyskontowa
Wnioskowana kwota (PLN):

kwota słownie:

Data wystawienia weksla:

wystawca weksla:

Data płatności weksla:

miejsce płatności:

Odnawialność linii:*

do:

*/ wypełnić w przypadku wnioskowania o linię dyskontową
Podawca weksli:

Adres podawcy:

REGON/EKD:

Jednocześnie Wnioskodawca składa bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej w wysokości i terminie wskazanym we wniosku **
Jednocześnie Wnioskodawca składa UPOWAŻNIENIE do obciążenia jego rachunku kwotą nie zapłaconą w terminie przez głównego dłużnika wekslowego ***
**/ dla weksli trasowanych

***/ dla weksli własnych

Linia faktoringowa z regresem/Linia faktoringowa z polisą
( w przypadku wnioskowania o faktoring należy również wypełnić Zestawienie danych odbiorców i struktury należności)

kwota słownie:

Wnioskowana kwota:
Waluta:

PLN

EUR

inna (jaka?) ……………………………..

USD

Informacja o Odbiorcach: (w tym zgłoszonych do faktoringu)
Terminy płatności dla Odbiorców: (w dniach)
Przeciętne opóźnienia w płatnościach od Odbiorców: (w dniach)
Średnia miesięczna liczba wystawianych faktur dla Odbiorców:
Liczba wszystkich Odbiorców:
W jaki sposób u Wnioskodawcy wyznaczana jest wysokość kredytów
kupieckich dla Odbiorców?
Czy Wnioskodawca prowadzi sprzedaż z prawem zwrotu lub występują
należności warunkowe?
Forma współpracy z Odbiorcami:
(zamówienie/umowa handlowa/inne)
Czy występują zakazy i ograniczenia dotyczące cesji należności?
Czy Wnioskodawca korzysta z ubezpieczenia należności handlowych?
Czy Wnioskodawca korzysta lub korzystała z faktoringu lub faktoringu
odwrotnego (podać Faktora i ewentualne przyczyny rezygnacji)

Linia faktoringu odwrotnego
( w przypadku wnioskowania o faktoring odwrotny należy również wypełnić Informację o Dostawcach)

kwota słownie:

Wnioskowana kwota:
Waluta:

PLN

EUR

inna (jaka?) ……………………………..

USD

Informacja o Dostawcach: (w tym zgłoszonych do faktoringu)
Terminy płatności stosowane przez Dostawców: (w dniach)
Przeciętne opóźnienia w płatnościach wobec Dostawców: (w dniach)
Średnia miesięczna liczba otrzymywanych faktur od Dostawców:
Liczba wszystkich Dostawców:
Przedmiot obrotu z Dostawcami:
Czy Wnioskodawca korzysta lub korzystała z faktoringu lub faktoringu
odwrotnego: (podać Faktora i ewentualne przyczyny rezygnacji)

Wnioskodawca oświadcza, że:
nie jest powiązany organizacyjnie lub kapitałowo z żadnym Odbiorcą przedstawionym do faktoringu,
nie są mu znane żadne fakty świadczące o braku zdolności płatniczej Odbiorców przekazanych do faktoringu lub możliwości wystąpienia
braku zdolności płatniczej w przyszłości,
nie jest powiązany organizacyjnie lub kapitałowo z żadnym Dostawcą przedstawionym do faktoringu.

Wykup wierzytelności
Wykup wierzytelności leasingowych
Wykup wierzytelności zwrotnego leasingu nieruchomości
Wnioskowana kwota wierzytelności do wykupu:

kwota słownie:
miesięcy, od:

Wnioskowany okres finansowania:
Waluta:

PLN

EUR

do:
USD

inna(jaka?)

……………………..

marża banku:

Aktualny poziom WIBOR/EURIBOR/LIBOR:
Wnioskowany termin ważności Promesy wykupu:

stopa dyskontowa:
zgodnie z harmonogramem opłat okresowych w załączonej umowie z dłużnikiem

Sposób spłaty:

zgodnie z harmonogramem opłat okresowych w Umowie Leasingu
inne

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

III. INFORMACJE DOT. INWESTYCJI
w przypadku wnioskowania o produkt proekologiczny należy wypełnić dodatkowe załączniki, zgodnie z opisem produktu
** w przypadku ubiegania się o kredyt na inwestycje proekologiczne, terminy zakończenia inwestycji i osiągnięcia efektu rzeczowego są tożsame

Miejsce realizacji inwestycji
Miejscowość:

Gmina:

Ulica:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon:

Fax:

Liczba mieszkańców gminy:

Liczba zatrudnionych:

Nazwa przedsięwzięcia:
Planowany termin zakończenia inwestycji**:
Efekt rzeczowy**:
Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego:
Efekt ekologiczny:
Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego:
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi (w PLN):
W tym:

Inne źródła finansowania (podać jakie):

Środki własne:

(tj

%)

Kredyt w BOŚ S.A.:

(tj

%)

…

(tj

%)

…

(tj

%)

Źródło finansowania podatku VAT (jeżeli dotyczy):

IV. INFORMACJE DOT. POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
pola do wypełnienia w przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną

Typ nieruchomości:
Miejscowość:

Kod Pocztowy:

Ulica nr:

Działka nr:

V. INFORMACJE DOT. WIERZYTELNOŚCI
pola do wypełnienia w przypadku ubiegania się o wykup wierzytelności

Dłużnik/Odbiorca:
Dłużnik/cy dotychczas dokonywał/li
płatności na moją/naszą rzecz:

w terminach umownych (bez opóźnień)
z opóźnieniami nie przekraczającymi

…………….

dni

Wypłaty środków z tytułu wykupu wierzytelności proszę dokonać na następujący rachunek w BOŚ S.A.:
z zastosowaniem dyskonta wierzytelności:

TAK

Zabezpieczenia prawne:

Wnioskodawca oświadcza, że:
1) wierzytelności wymienione powyżej są:
a) niewymagalne,
b) bezsporne,
c) nieobciążone prawami osób trzecich,
d) nie będące uprzednio przedmiotem cesji (sprzedaży),
e) zbywalne,
f) nie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko nam,
g) nie stojące w sprzeczności z przepisami Ustawy Kodeks cywilny lub umowy cywilnoprawnej;
2) wierzytelności przedstawione do wykupu:
a) mają samoistny byt prawny,
b) nie są refakturowane,
c) ich wykupowi nie sprzeciwia się właściwość zobowiązania,
d) spłata ich jest odpowiednio zabezpieczona,
e) na ich spłatę nie został zaciągnięty kredyt,
f) nie pochodzą od podmiotów powiązanych;;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie znajduje się w stanie likwidacji, postępowania upadłościowego lub ugodowego lub wszczęcie takich postępować mu nie zagraża;
5) Dłużnik/cy nie posiada/ją wobec Wnioskodawcy wymagalnych wierzytelności;
6) nie są mu znane żadne fakty świadczące o braku zdolności płatniczej Dłużnika/ów lub możliwości wystąpienia braku zdolności płatniczej w przyszłości;
7) proponowane zabezpieczenie nie jest obciążone prawami osób trzecich;
8) nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

VI. INFORMACJE DOT. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH OD JST
pola do wypełnienia w przypadku ubiegania się o wykup wierzytelności od JST

Nazwa Dłużnika:
Data zawarcia umowy z Dłużnikiem:
Całkowita wartość umowy (w zł):
Całkowita kwota wierzytelności do wykupu (w zł):

Wnioskodawca informuje, że:
usługa na rzecz Dłużnika została wykonana w całości
usługa na rzecz Dłużnika została wykonana w części (etap zadania)
przystąpił do wykonania usługi po wybraniu przez Dłużnika zgodnie z Prawem zamówień publicznych
wystawił następujące faktury
Data wystawienia faktury

nie wystawił faktur

Kwota faktury (w zł)

Data płatności

NIE

nie wystawił faktur
w BOŚ S.A.

Wypłaty środków z tytułu wykupu wierzytelności należy
dokonać na następujący rachunek:

w Banku

…………………

z zastosowaniem dyskonta wierzytelności:

TAK

NIE

w terminach umownych (bez opóźnień)

Dłużnik/cy dotychczas dokonywał/li
płatności na jego rzecz:

z opóźnieniami nie przekraczającymi

…………

dni

Wnioskodawca oświadcza, że:
1) wierzytelności wymienione powyżej są:
a) niewymagalne,
b) bezsporne,
c) nieobciążone prawami osób trzecich,
d) nie będące uprzednio przedmiotem cesji (sprzedaży),
e) zbywalne,
f) nie zajęte w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym prowadzonym przeciwko nam,
g) nie stojące w sprzeczności z przepisami Ustawy Kodeks cywilny lub umowy cywilnoprawnej;
2) wierzytelności przedstawione do wykupu:
a) mają samoistny byt prawny,
b) nie są refakturowane,
c) ich wykupowi nie sprzeciwia się właściwość zobowiązania,
d) spłata ich jest odpowiednio zabezpieczona,
e) na ich spłatę nie został zaciągnięty kredyt;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) nie znajduje się w stanie likwidacji, postępowania upadłościowego lub ugodowego lub wszczęcie takich postępowań mu nie zagraża;
5) Dłużnik/cy nie posiada/ją wobec Wnioskodawcy wymagalnych wierzytelności;
6) nie są mu znane żadne fakty świadczące o braku zdolności płatniczej Dłużnika/ów lub możliwości wystąpienia braku zdolności płatniczej w przyszłości.

VII.

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA
Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Wnioskodawcy prowadzonego przez BOŚ S.A.
Weksel własny in blanco
Poręczenie
Przelew wierzytelności
Hipoteka
Przeniesienie własności (przewłaszczenie)
Kaucja (art. 102 Prawa Bankowego)
Nieodwołalna blokada środków na rachunku bankowym
Cesja należności faktoringowych
Zabezpieczenie wierzytelności z wykorzystaniem papierów wartościowych
Zastaw lub zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
Weksel własny in blanco Wnioskodawcy bez prawa do indosu na rzecz osób trzecich z wyłączeniem BOŚ S.A. składany przy
podpisaniu umowy leasingu
Zastaw na prawach
…………………………………………………………………..
Inne (jakie?)
…………………………………………………………………..

Uwagi:
Wnioskodawca oświadcza, że:
Podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuje do wiadomości, że Bank wykorzysta podane dane w celu podjęcia decyzji o przyznaniu produktu obciążonego ryzykiem kredytowym
oraz że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować odpowiedzialność Wnioskodawcy i osób reprezentujących
Wnioskodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Miejscowość

Data

Za Wnioskodawcę
Stempel firmowy, imiona i nazwiska, podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

