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                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 1 
                                                                          do Regulaminu zasad i trybu udzielania poręczeń 

Nazwa i adres Wnioskodawcy 

(wraz z kodem pocztowym): 

 

 

 

REGON:                                                             nr KRS / CEIDG 

 

NIP: 

tel:                                                                      fax: 

 

e-mail: 

 

Rok założenia: Rodzaj działalności: 

 

 

  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Jeleniej  Górze 

 

 

 WNIOSEK - ZLECENIE PORĘCZENIA   
 

1.  Niniejszym zwracamy się o udzielenie poręczenia w wysokości ............................zł  

słownie zł ................................................................................................................... 

     na okres od dnia........................................do dnia......................................................  

     Poręczenie to stanowić będzie zabezpieczenie ....................................  %  kredytu /   

     pożyczki/…………………………………………………………………………. 

     zaciągniętego / tej  w  banku / funduszu pożyczkowym/innej Instytucji Finansowej   

     (wymienić)………. ………..…………………………………………………………... 

2.  Poręczony kredyt/pożyczka zostanie przeznaczony na : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3.  Planowane daty i wielkość środków, które Wnioskodawca zamierza otrzymać 

w ramach finansowania: 

 

Data: 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.......................................................... 

 

Kwota (w zł) 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.......................................................... 

 RAZEM     ............................................... 

 

NR 
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4.  Ramowy harmonogram przedsięwzięcia (dotyczy kredytów inwestycyjnych): 

 

- Data rozpoczęcia: 

 

 

- Data uruchomienia: 

 

 

5. System spłat kredytu / pożyczki: 

- okres karencji spłaty rat kapitałowych ( w m.-cach)  

- cykl spłat rat kapitałowych ( m.-cznie, kwartalnie)  

- cykl spłat odsetek (m.-cznie, kwartalnie)  

- okres finansowania ( w miesiącach)  

6.Spodziewane wielkości sprzedaży, kosztów i zysków w okresie kredytowania  
(w tys. zł): 

Rok Sprzedaż Koszty ogółem Zysk netto 

2017    

2018    

2019    

2020    

2021    

2022    

 

7.Bilans. 

AKTYWA 

 

    

2017r. 

 

2018r.    

 

2019r.    

 

2020r. 

    

2021r. 

 

2022r.    

 

2023r.    

Majątek trwały        

Majątek obrotowy:        

- zapasy        

- należności        

- środki pieniężne        

        

Razem: 

 

       

  PASYWA        

Kapitał własny        

        

Zobowiązania  

długoterminowe 

       

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

       

        

Razem: 
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8.Zaakceptowane przez kredyto/pożyczkodawcę/inną Instytucję Finansującą   

   zabezpieczenie kredytu/pożyczki. Uzgodniona wartość zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie: Wartość (w zł): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razem: 

 

9.  Banki, w których Wnioskodawca posiada rachunki (w tym prywatne),  

           numery rachunków: 

Nazwa banku Numer rachunku 

Prywatne: 

1/……………………………………… 

2/……………………………………… 

3/ ……………………………………… 

 

 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

10. Inne zobowiązania ( w tym: posiadane kredyty bankowe )  

 

  Nazwa banku/ wierzyciela Kwota zadłużenia (w zł): Termin spłaty: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

11. Krótki opis prowadzonej działalności: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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12.   Zlecenie 

 

12.1  Niniejszy wniosek jest jednocześnie zleceniem na wydanie poręczenia. Oświadczam/y, 

że dokonałem/dokonaliśmy* opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku w wysokości 100 zł na rachunek 

FPK  02 2490 0005 0000 4530 2141 2505 w Alior Bank S.A. O/ Jelenia Góra (dowód wpłaty 

w załączeniu) i przyjmuję/przyjmujemy  do wiadomości, że powyższa kwota nie podlega zwrotowi bez 

względu na rodzaj decyzji (pozytywnej/ negatywnej) podjętej przez FPK. 

 

12.2 Oświadczam/my, że w przypadku pozytywnej decyzji FPK o udzieleniu poręczenia, wpłacę/wpłacimy na 

w/w konto uzupełniającą wynegocjowaną kwotę stanowiącą nie więcej niż 3,5% wartości poręczenia 

(łącznie z opłatą wstępną wg  p. 18.1.) najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. 

 

12.3 Akceptuję/akceptujemy, że bez dokonania opłaty za czynności FPK kredytodawca / pożyczkodawca nie 

uruchomi kredytu a pełna opłata manipulacyjna, po uruchomieniu kredytu / pożyczki, nie podlega 

zwrotowi. 

 

12.4 Oświadczam/my, że zostałem/am/ zostaliśmy poinformowany/a /i, iż 

 

1) Administratorem Danych Osobowych ( dalej Administrator) jest Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp z 

o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27. 

 

2) Adresem kontaktowym z Administratorem jest jego siedziba oraz adres frpkjelenia@karr.pl. 

 

3) Moje/ nasze dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi udzielania poręczeń na podstawie 

Art. 6 Ust. 1 lit. b, c i f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

4) Odbiorcami moich/naszych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie  przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. 

 

5) Możliwe jest przekazanie moich/naszych danych do systemu Biura Informacji Gospodarczej (dalej 

system BIG) działającego na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 roku poz. 470 ze zm.) 

 

6) Dane osobowe są przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań 

Administratora wynikających z zawartych umów. 

 

7) Posiadam/y prawo do żądania od Administratora dostępu do moich/naszych danych osobowych ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio odwołanej zgody, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 

8) Mam/y prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w procesie udzielenia poręczenia. 

 

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

    

12.5 Wyrażamy zgodę na wgląd we wszystkie dokumenty związane z firmą, wizytacje, przeprowadzanie badań 

ankietowych i informowanie kredyto- / pożyczkodawcy, PARP w W-wie lub inne wskazane przez PARP 

osoby, a także zgodę na współpracę FPK  Sp. z o.o. i kredyto- / pożyczkodawcy  w zakresie ewentualnej 

windykacji do czasu wygaśnięcia naszego zobowiązania wobec Spółki. 
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13. Zabezpieczenie poręczenia 

 

13.1   Oświadczam/my, że jako zabezpieczenie dla FPK spółka z o.o. z tytułu  poręczenia złożę/złożymy weksel in 

blanco lub inne uzgodnione zabezpieczenie  najpóźniej w dniu wydania poręczenia. 

13.2.  Bez złożenia zabezpieczenia poręczenia dla FPK, poręczenie takie nie będzie wydane. 

 
Miejscowość i data:  

 
Podpis Wnioskodawcy:  

 

 

    

 

 

 

 

                                               WYPEŁNIA FUNDUSZ 

        Treść/ opis 
Data złożenia wniosku:  
Osoba przyjmująca wniosek:  

Rekomendacja osoby 

opiniującej wniosek: 

 

 

 

Decyzja Zarządu: 

 

 

Data formalnego wystawienia 

poręczenia: 
 

 


