
 

       ARKUSZ KLIENTA  

         DRUK KDFZARNOCH 

         

 

     Miejscowośd ,data:………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………….. 

                           Pieczęd firmowa kredytobiorcy 

 

1. NIP :………………………………………………………………………….  

2. KRS firmy/ CDiG…………………………………………………………. 

3. REGON -  ……………………………………………………………………. 

4. Nr PKD Główne ………………………………………………………………. 

5. Pełen opis PKD……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. Opis firmy/działalności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Podmioty powiązane udziały w spółkach: a) S.C.  – tak/nie -    (jeśli zaznaczysz „TAK” powyżej podaj dane podmiotu)  

    b) Sp. z o.o./ SA  -  tak/nie - (jeśli zaznaczysz „TAK” powyżej podaj dane podmiotu) 

8.. Telefon kontaktowy / nazwisko osoby do kontaktu -  ……………………………………………………………………………………………………… 

9. Adres mail - ……………………………………………………………………………. 

10. Rodzaj księgowości  -   Bilans/KPIR/Ryczałt/Rolnik - zaznaczyd odpowiednią formę 

11.  Kredyty firmowe- a) liczba b) suma kwot kredytów pozostała do spłaty wg harmonogramu spłat: 

Limity  w koncie     –      a)…………………………… b)…………………………… 

Kredyty ratalne     –       a)……………………………. b)………………………….. 

Kredyt inwestycyjne  –  a)……………………………. b)……………………..…… 

12. Kredyty osobiste- suma kwot kredytów( nie wypełniają Sp. zoo, SA): 

Limity w koncie  - ………………………………………. 

Kredyty Ratalne - …………………………………….. 

Kredyty Hipoteczne - ………………………………. 

Karty kredytowe - ........................................ 

 

 

 



 

 

13. Konta firmowe (podad nazwę banku) 

 a)   ................................................................ 

 b)  …………………………………………………………….. 

 c) ……………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………… 

e) …………………………………………………………….. 

f) ………………………………………………………………. 

14. Przychody firmy zgodnie z PIT, KPIR, BILANS- podad kwoty      

Dwa lata wstecz : ………………………………………………..   

Rok wstecz: ……………………………………………………….   

Narastająco za bieżący okres rozliczeniowy :  ……………………………………… 

15. Dochód/strata firmy zgodnie z PIT, KPIR, CIT-8 RZiS - podad kwoty 

Dwa lata wstecz: ……………………………   

Rok wstecz: ……………………………………   

Narastająco za bieżący okres rozliczeniowy  :  ……………………………………. 

16. Amortyzacja firmy zgodnie odpisami rocznymi - podad kwoty 

Dwa lata wstecz :……………………………   

 Rok wstecz ……………………………………   

Narastająco za bieżący okres rozliczeniowy  :  ……………………… 

17.Wartośd środków trwałych:  …………………………………………… 

18. Obroty/wpływy  na rachunkach firmowym za: 

ostatnie 12 miesięcy : Winien…………………………………………… 

         : Ma………………………………………………… 

 

19. KRD – czy Firma jest wpisana -  tak/nie/nie wiem 

20. ZUS czy występują zaległości – tak/nie /nie wiem 

21. US czy występują zaległości - tak/nie/ nie wiem 

22. BIK prywatny czy występują zaległości -  tak/nie 

23. BIG - czy występują wpisy –  tak/nie/ nie wiem 

24. Komornik/ poborca skarbowy - czy wystąpiły zajęcia na rachunkach firmowych/prywatnych w ciągu ostatnich 24 miesięcy      

( podaj nazwy Banków i daty wystąpienia zdarzenia i spłaty): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 



 

 

 

25. W jakich bankach firma ubiegała się o finansowanie w ostatnich 6 miesiącach - podad nazwę banków:  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parametry wnioskowanego kredytu 

 

26. Kwota kredytu - ………………………………….. 

27. Rodzaj kredytu – limit w rachunku/kredyt ratalny/kredyt inwestycyjny/pożyczka prywatna/konsolidacja 

28. Zabezpieczenie – tak/nie 

29. Rodzaj  zabezpieczenia wraz z podaniem nr KW - …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

30. Wartośd zabezpieczenia według szacunków własnych - ………………………………….. 

 

Dane osobowe kredytobiorcy ( właściciel/prezes) 

Nr i seria Dowodu osobistego:……………………………………………………………………………………………………………. 

Przez kogo wydany:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data wydania: ………………………………………   Data ważności:…………………………………………………. 

Nazwisko Panieoskie Matki podpisującego umowę (wyłączając reprezentantów SPH)…………………………………………………………….. 

 Wspólnośd majątkowa TAK/NIE  

Jeśli „TAK”  Rozdzielnośd data zawarcia aktu …………………………………………. 

 

 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane dokumenty przez Zleceniodawcę. Zleceniodawcy 

znane są wszystkie konsekwencje wynikające ze składania niezgodnych z prawem informacji, tym samym ponosi 

za nie odpowiedzialność w myśl art.286 kk. 

 

PODPIS KLIENTA 

 

 

 




