
Załącznik Nr 9 do  „Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej  w Banku Spółdzielczym w Łukowie”. 
 

Bank Spółdzielczy w Łukowie, ul. Chopina 5, 21-400 Łuków KRS 0000061656 (VI Wydział  Gospodarczy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie  z/s w Świdniku)    NIP 825-000-35-93       REGON 000501417             tel. (25) 797-64-00,  fax (25) 798-24-67. 

 
Jednostka organizacyjna Banku, w której przyjęto wniosek:       Centrala/*Oddział*/Filia* /Punkt kasowy* w ………………………….. 

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

 
                                 Numer w rejestrze    ....................../ PH / ………./ ……. 

 
Opłata za rozpatrzenie wniosku .................. zł  

 
Wpłacona w dniu .............................. r. 

podpis pracownika Banku 
przyjmującego wniosek  
                   ……………………………. 

 

Wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej  na działalność gospodarczą 
 

 

Nr  klienta (modulo) ................................. 

Nr KRS ……….……………………………………… 

 

główny kierunek działalności gospodarczej  ………………………………………………..……………….…….. 
 
kod PKD*/EKD*:  ……………………………………………..………  (działalności dominującej)                                   
 

Dotyczy  rolników indywidualnych  -  płatnik podatku VAT (właściwe zaznaczyć):   - objętym zryczałtowanym systemem 
zwrotu podatku  VAT    - objętym systemem zwrotu podatku VAT  na zasadach ogólnych (potwierdzenie zgłoszenia  
rejestracyjnego podatnika podatku od  towarów  i usług oraz podatku akcyzowego wydane przez właściwy urząd skarbowy lub  
zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego - do  wglądu Banku). 
Dotyczy pozostałych  podmiotów   -  płatnik podatku VAT od towaru i usług     – TAK* - NIE*     -  rozliczanie podatku 
dochodowego:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  
         (* nr  CIT, PIT – terminy składania/ inne dokumenty  - np. decyzja dotycząca ryczałtu, karty podatkowej – z dnia;*) 
 
1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki  w kwocie .......................................... zł,  z okresem spłaty do ...............................   
        z przeznaczeniem na (właściwe zaznaczyć):  
         bieżące wydatki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej/*, 
         spłatę kredytu/pożyczki  zaciągniętej na działalność gospodarczą w Banku/innym banku /*, 
         pokrycie nieprzeterminowanych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej/*; 
2. Powyższą pożyczkę proszę postawić do mojej/naszej  dyspozycji  w następujących transzach (data, kwota zł): 
        
 ..................................................               ...................................................   *                           .................................................. * 
 

Nazwisko i 

imię* /nazwa*   

 
 
 

 

 
Pesel* 

 
 

 

 
Regon*   

Adres/ 

siedziba* 
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3. Spłatę pożyczki proponuję w ratach malejących (równe raty kapitałowe, malejące raty odsetkowe):  
a. kapitał płatny: jednorazowo do  dnia  ………………………….…… / *  w ratach: miesięcznych/*kwartalnych/* 

półrocznych/* ,  począwszy od  ....................................................... (w uzasadnionych przypadkach możliwość 
uzyskania karencji do 12 miesięcy).           

b. odsetki płatne: miesięcznie/* kwartalnie*, począwszy od : …………………………..………………………………. 
4. Zwrotność pożyczki proponuję zabezpieczyć następująco : 

 obowiązkowo: weksel własny in blanco(sztuk ….)wraz z deklaracją wekslową,  * pełnomocnictwo do posiadanego 

rachunku  bieżącego*/ ror*  w Banku;    

hipoteka na nieruchomości KW NR …………………………………………………………………………………………….. ; 

  dodatkowo :  * oświadczenie o poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego), 

* cesja z polisy ubezpieczeniowej na życie …………………………………………………………………………………….. ;  

              *  poręczenie następującej osoby*/osób*: ……………………………….……………………………………………….…….  ; 

                 *   inne (należy podać) :  ……………….………………………………………………..……………………….……….…………  

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………...……………..; 

5.    Do wniosku załączam następujące dokumenty :  
        -       informacja uzupełniająca do wniosku/* zestawienie dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej*; 

-   akt własności*,  zaświadczenia o dochodach Wnioskodawcy* / Poręczycieli*, 
-  odpis/y z KW; umowy ubezpieczenia*;  
- inne dokumenty (podać jakie)* ............................................................................................................................................... 

 
 
 

Miejscowość .................................... dnia ....................................... podpis/y - stempel Wnioskodawcy …………………………… 

 

 
WYPEŁNIA BANK 

 
Wniosek o kredyt:  
 
1) zaopiniowany w dniu ……………….……. przez  ………………..…………………………………………;           
 

2) sprawdzony pod względem kompletności  w dniu ……………….……. przez  ………………..……………;                                                 

 

3)    zweryfikowany w dniu …..……….………… przez: ………….……………………………………….……;  

 


