Centrum Korporacyjne
Doradca Klienta
Data wpływu wniosku

WNIOSEK O UDZIELENIE PRODUKTU KREDYTOWEGO
KREDYT INWESTYCYJNY / POŻYCZKA HIPOTECZNA / BEZWARUNKOWA PROMESA KREDYTOWA
NAZWA KLIENTA
REGON

Wybierz sposób finansowania
☐Pożyczka Hipoteczna
☐Kredyt inwestycyjny
☐Kredyt standardowy
☐Kredyt z premią BGK
☐Kredyt we współpracy z WFOŚiGW
☐Kredyt z dopłatą do oprocentowania NFOŚiGW

☐Kredyt inwestycyjny z zagranicznych linii kredytowych
☐Kredyt unijny
☐Kredyt technologiczny
kwota słownie:

Wnioskowana kwota:
……(miesięcy)

Okres finansowania:
Waluta:

☐PLN

☐EUR ☐USD

Rodzaj raty kapitałowo –
odsetkowej:

☐stała

☐malejąca

Sposób spłaty kapitału:

Sposób spłaty odsetek:
Rodzaj raty:
Karencja w spłacie kapitału:
Proponowane terminy
wykorzystania kredytu:

od:

do:

☐inna (jaka?)

☐miesięcznie
☐kwartalnie
☐miesięcznie
☐kwartalnie
☐raty kapitałowe równe
☐NIE
☐TAK, … m-cy
☐jednorazowo

☐w … dniu miesiąca
☐w dniu m-ca ustalonym przez Bank
☐w … dniu miesiąca
☐w dniu m-ca ustalonym przez Bank
☐raty kapitałowo-odsetkowe równe (annuitet)
☐nie dotyczy
☐w transzach
☐nie dotyczy

Jeśli w transzach, prosimy wypełnić poniższą tabelę:
Termin wykorzystania
(dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)

Kwota transzy

☐Bezwarunkowa promesa udzielenia kredytu / promesa unijna
W przypadku wnioskowania o promesę udzielenia gwarancji należy wypełnić Zlecenie udzielenia gwarancji
Kwota i waluta promesy kredytowej:
Okres trwania promesy:

Informacja dot. inwestycji
pola do wypełnienia w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny

Miejsce realizacji inwestycji
Miejscowość:

Gmina:

Ulica:

Kod pocztowy:

Województwo:
Telefon:

Kraj:

Typ nieruchomości:
Nazwa przedsięwzięcia:
Planowany termin zakończenia inwestycji:
Celowość, zakres planowanej inwestycji
i opłacalność inwestycji:
Stan zaawansowania inwestycji:
Dostawca urządzenia/ maszyny/przedmiotu
finansowania (nazwa firmy):
Efekt rzeczowy i ekologiczny (w przypadku kredytów
*) Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
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na zadania związane z ochroną środowiska) :
☐ z dochodu uzyskiwanego w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej

Źródło spłaty kredytu:

☐ inne:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi (PLN):
W tym:
Inne źródła finansowania (podać jakie, w tym
kwota dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, jeśli dotyczy):

Środki własne:
Kredyt w BOŚ S.A.:

(tj
(tj
(tj
(tj

%)
%)
%)
%)

Źródło finansowania podatku VAT (jeżeli dotyczy):
W przypadku aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nazwa Programu
Operacyjnego, numer i nazwa działania (dotyczy kredytu unijnego lub promesy unijnej):
Wnioskodawca oświadcza, że wyżej wymieniona inwestycja nie zmienia profilu prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą
potrzebne dodatkowe nakłady na jej uruchomienie.

Informacja dot. pożyczki hipotecznej
pola do wypełnienia w przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną

Typ nieruchomości:
Miejscowość:

kod pocztowy:

Ulica nr:

działka nr:

Proponowane zabezpieczenia

☐Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Wnioskodawcy
prowadzonego przez BOŚBank

☐Weksel własny in blanco
☐Kaucja (art. 102 Prawa Bankowego)
☐Zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji
☐Gwarancja de minimis/Gwarancja COSME
☐Hipoteka
☐ Przelew wierzytelności
☐ Przeniesienie własności (przewłaszczenie)
…
☐ Inne (jakie?)

☒Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
☐Zabezpieczenie wierzytelności z wykorzystaniem papierów wartościowych
☐Zastaw lub zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
☐Weksel własny in blanco Korzystającego bez prawa do indosu na rzecz osób
trzecich z wyłączeniem BOŚ S.A. składany przy podpisaniu umowy leasingu

☐Zastaw na prawach
☐Poręczenie
☐ Nieodwołalna blokada środków na rachunku bankowym

Wnioskodawca oświadcza, że:
Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Jest świadomy, 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 pociągnięcie Wnioskodawcy do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Miejscowość

Potwierdzam,
że
podpis(y)
osób
upoważnionych
do
reprezentowania Wnioskodawcy zostały złożone w mojej obecności

Data

Potwierdzam za zgodność podpisów z kartą wzoru podpisów*
Data

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

(Podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika Banku/
podmiotu współpracującego z Bankiem)
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