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INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I JEGO STANIE MAJĄTKOWYM 
wniosek o zabezpieczenie pożyczki  i o podjęcie działań przed zawarciem umowy 

- DOTYCZY OSÓB PRAWNYCH - 

 
Wypełniając niniejszy formularz prosimy zaznaczyć „x” w odpowiednim okienku, */ niepotrzebne skreślić. 
Prosimy wypełnić wszystkie punkty formularza, jeżeli nie dotyczy wstawić „-„  

 
Niniejszym wnoszę o: 

1. zabezpieczenie pożyczki ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowy 
Wsparcia Płynnosci - FPWP POIR” realizowanego ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie 
umowy  z  Bankiem  Gospodarstwa Krajowego oraz środków własnych Funduszu Wschodniego Sp. z o.o. i FW Faktor sp. z 
o.o., na rzecz: 

 

NAZWA WNIOSKODAWCY I ADRES 
   

 
poprzez zawarcie umowy poręczenia /poręczenia wekslowego /ustanowienie hipoteki /ustanowienie zastawu 
rejestrowego 
  

2. podjęcie działań przed zawarciem umowy poręczenia / poręczenia wekslowego / umowy hipotecznej / umowy 
zastawniczej, mających na celu ocenę, wypłacalności, weryfikowanie danych o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i 
obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową w dostępnych rejestrach, w szczególności w księgach 
wieczystych, rejestrze zastawów, rejestrze dłużników niewypłacalnych, ocenę zabezpieczeń spłaty pożyczki 
 

     W związku z powyższym przedstawiam następujące dane:  
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PORĘCZYCIELU 
 

1.  PEŁNA NAZWA:   

 

 
2.  

 
SIEDZIBA 

 

 adres: 
 

NIP:                                                                    REGON:  
 

tel.:                                                                      mail: 

 

3. FORMA PRAWNA: 

 

 
      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

      Spółka akcyjna  

       Inna forma – wpisać ……………………………………………………………… 

 
 

 

4. GŁÓWNI AKCJONARIUSZE / WSPÓLNICY: 
 

W poniższej tabeli prosimy wymienić właścicieli np. akcjonariuszy, wspólników, którzy posiadają co najmniej 10% -owy udział w kapitale podstawowym* 
Wnioskodawcy lub trzech  największych. 
 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY/ INSTYTUCJI PESEL/ REGON 
% W KAPITALE 

PODSTAWOWYM1 
% GŁOSÓW NA 

WZ2/ZW3 

1.     

                                                           
1  Przez kapitał podstawowy należy rozumieć: w spółkach kapitałowych: kapitał zakładowy, w spółdzielniach: fundusz udziałowy, w przedsiębiorstwach 

państwowych: fundusz założycielski, w fundacjach/stowarzyszeniach: fundusz statutowy. W przypadku, gdy Wnioskodawcą*/Poręczycielem jest 
spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, fundacja lub stowarzyszenie nie wypełnia się kolumny (4) powyższej tabeli zgodnie z nagłówkiem, a  jedynie 
podaje się w tym miejscu  wartość kapitału podstawowego 

2  WZ – Walne Zgromadzenie    
   3  ZW – Zgromadzenie Wspólników 
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2.    

3.    

4.    

 
 

5. INFORMACJE O CZŁONKACH ZARZĄDU PORĘCZYCIELA 
 
Informacje w poniższym układzie prosimy podać nt. co najmniej 2 osób, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.  
 

IMIĘ I NAZWISKO:  

STANOWISKO:  

WYKSZTAŁCENIE:  

DOŚWIADCZENIE:  

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

STANOWISKO:  

WYKSZTAŁCENIE:  

DOŚWIADCZENIE:  

 

 

  

II. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ PORĘCZYCIELA 
 

1.  DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI:   

 

2. KRÓTKI OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. INFORMACJA O MAJĄTKU I  ZOBOWIĄZANIACH PORĘCZYCIELA 

1.   MAJĄTEK RUCHOMY ( STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ) - SAMOCHODY, INNE RUCHOMOŚCI 

MARKA ROK PRODUKCJI WARTOŚĆ RYNKOWA 
OBCIĄŻENIA  

(ZASTAW, PRZEWŁASZCZENIE) 

    

    

    

    

 
2.  NIERUCHOMOŚCI (STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ) 
 

RODZAJ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ WARTOŚĆ RYNKOWA OBCIĄŻENIA 
(HIPOTEKA - KWOTA) 
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3.ZACIĄGNIĘTE KREDYTY/POŻYCZKI I INNE ZOBOWIĄZANIA  
 

INSTYTUCJA FINANSOWA I RODZAJ 

(KREDYTY, POŻYCZKI, LEASINGI, 
UDZIELONE PORĘCZENIA, INNE) 

KWOTA 

PRZYZNANA 
KWOTA POZOSTAŁA 

DO SPŁATY 
OSTATECZNY 

TERMIN SPŁATY 
PRAWNE 

ZABEZPIECZENIA  
RATA 

 M-CZNA 

      

      

      

 

        W przypadku występowania opóźnień w spłacie kredytów/innych zobowiązań prosimy podać wielkości i przyczyny opóźnień: 

 
 

 
 

IV. OŚWIADCZENIA  
 

Oświadczam, że: Prosimy zaznaczyć  

1. 
na dzień złożenia wniosku o pożyczkę przedsiębiorstwo nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych, w tym zaległości z 
tytułu płatnościami wobec ZUS i US, ani też nie wniesiono przeciwko niemu żadnego roszczenia w związku z należnościami 
publicznoprawnymi; przedsiębiorstwo nie jest stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań, 

potwierdzam      

2. 

przedsiębiorstwo nie pozostaje oraz w okresie ostatnich 6 miesięcy nie pozostawało w stanie upadłości, pod zarządem 
komisarycznym i nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego 
z wierzycielami oraz nie jest w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. EU C 249/1 z 31.07.2014 r.), 

potwierdzam      
 

3. 
nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne bądź w okresie ostatnich 6 miesięcy nie było prowadzone postępowanie 
egzekucyjne, a także nie były wystawione tytuły egzekucyjne potwierdzam      

4. 
członkowie Zarządu nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, 
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi potwierdzam     

5. nie ponosimy straty netto za ostatni rok obrotowy przekraczającej 50% kapitałów (funduszy) własnych potwierdzam      

6. 

W związku z żądaniem podjęcia czynności , na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo 
bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) niniejszym upoważniam Fundusz Wschodni 
sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Piękna 1, 15-282 Białystok i FW Faktor sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, do 
pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka 
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich 
(ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Jednocześnie 
upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do 
Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

potwierdzam     
 

 

Oświadczam, że Spółka  nie pozostaje w stanie likwidacji, upadłości, nie jest prowadzone wobec  niej żadne postępowanie 
restrukturyzacyjne/naprawcze, nie jest zagrożona niewypłacalnością, nie jest prowadzone wobec  niej  żadne postępowanie 
egzekucyjne. 
 
 
Oświadczam, że wszystkie dane i informacje objęte wnioskiem oraz zawarte w załączonych do wniosku dokumentach są 
prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 

 

(miejscowość, data) 
 

 (stempel firmowy, imię i nazwisko i podpis 
 osoby reprezentującej Poręczyciela) 

 
 


