Wniosek kredytowy nr ………………………………………………………………………………
(Biznes Kredyt, Kredyt w rachunku bieżącym, Karta kredytowa)

W oparciu o moją zdolność kredytową proszę o wyznaczenie kwoty finansowania, jaką Bank może mi udzielić na cele bieżące
związane z prowadzoną przeze mnie nas działalnością gospodarczą, a następnie udzielenie mi finansowania w formie/ach i w
kwocie, na które się zdecyduję i zawrę umowę.

DANE WNIOSKODAWCY – PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa firmy:
REGON:

NIP:

Adres siedziby
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Adres prowadzenia działalności:

taki sam jak adres siedziby

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Adres korespondencyjny:

Nr lokalu:

taki sam jak adres siedziby

Nr lokalu:

taki sam adres prowadzenia działalności

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

Adres e-mail

Nr lokalu:

(obligatoryjny):

Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza

Forma prowadzonej księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów

Data rozpoczęcia działalności:

Liczba właścicieli / wspólników: 1
DANE WNIOSKODAWCY – CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

Lp.

PKD wg rzeczywistej działalności Klienta (ponad 20%)

Udział w sprzedaży

1

%

2

%

3

%

Liczba zatrudnionych

(bez właściciela):

Czy działalność jest sezonowa:

Czy którykolwiek z właścicieli ogłosił upadłość w ciągu ostatnich 5 lat:

Tak

Tak

Nie

Nie

Planowane działania dotyczące prowadzonej działalności (we wnioskowanym okresie kredytowania)
W jakim kierunku planowane są zmiany w skali
prowadzonej działalności:

stabilizacja (+/-10%) lub wzrost (powyżej 10%)
spadek o więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok

Czy planowane jest rozszerzenie profilu działalności lub zmiana branży, w której prowadzona jest
działalność:
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W przypadku odpowiedzi tak, należy wskazać jakiej branży będzie to dotyczyło:
Działalność związana z militariami

Tak

Nie

Uprawa tytoniu i produkcja wyrobów tytoniowych

Tak

Nie

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Tak

Nie

Wytwarzanie energii atomowej lub paliw jądrowych

Tak

Nie

Działalność hazardowa

Tak

Nie

Działalność klubów sportowych

Tak

Nie

Działalność organizacji religijnych lub politycznych

Tak

Nie

Roboty budowlane specjalistyczne

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Inna, jaka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy planowane są większe (przekraczające poziom 30% przychodów ze sprzedaży za ostatni rok
obrachunkowy) inwestycje rozwojowe (tj. inne niż odtworzeniowe):
Jeżeli tak, to jakie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
W jakim terminie:

Najbliższy rok

Najbliższe dwa lata

Najbliższe trzy lata

Czy planowane jest korzystanie z dodatkowych (poza posiadanymi i aktualnie wnioskowanymi) źródeł
finansowania:
W przypadku odpowiedzi tak, należy wskazać jakie:
Środki unijne
Finansowanie z innego banku
Leasing
Finansowanie z innej instytucji finansowej (firma pożyczkowa)
Planowane zmiany w poziomie zatrudnienia:

Wzrost poziomu

Brak zmian

Redukcja

Czy planowane jest zawieszenie prowadzonej działalności lub jej zakończenie
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE WNIOSKODAWCY

Zaciągnięte zobowiązania kredytowe i pożyczki, limity na transakcje skarbowe, gwarancje, leasing (operacyjny i finansowy), factoring, udzielone
poręczenia/ gwarancje/ wystawione weksle

Lp.

Bank/ Instytucja

Produkt

Kwota
Data
przyznana w udzielenia
walucie
(dzień,
miesiąc i rok)
kredytu

Waluta

Kwota do
spłaty w
walucie
kredytu

Data spłaty

(dzień,
miesiąc i rok)

Miesięczna rata
kapitałowa
w walucie
kredytu

1
2
3
4
5
DANE FINANSOWE WNIOSKODAWCY
Zamknięty okres roczny

Okres bieżący

Przychody ogółem [PLN]
w tym: Przychody ze sprzedaży towarów i usług [PLN]
Zakup materiałów i towarów wg cen zakupu [PLN]
Pozostałe koszty [PLN]
w tym: Amortyzacja [PLN]
w tym: odsetki od kredytów i pożyczek [PLN]
Składki na ubezpieczenie społeczne (niezaksięgowane w
koszty) [PLN]

WZÓR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

niewymagane

Strona 2 z 5

Majątek trwały [PLN]

niewymagane

w tym: Nieruchomości [PLN]

niewymagane

w tym: Urządzenia i maszyny [PLN]

niewymagane

w tym: Środki transportu [PLN]

niewymagane

Majątek obrotowy [PLN]

niewymagane

w tym: Zapasy [PLN]

niewymagane

w tym: Należności z tytułu dostaw i usług [PLN]

niewymagane

Zobowiązania [PLN]

niewymagane

w tym: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług [PLN]

niewymagane

OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY
1.

2.

Oświadczam/y, iż:
1) nie posiadam/my zaległości wobec ZUS/KRUS i/lub Urzędu Skarbowego nieobjętych ugodą.

Tak

Nie

2) nie toczą się/nie grożą mnie/nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na
prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zobowiązań kredytowych, na kwotę przewyższającą 10.000
PLN.

Tak

Nie

3) nie jestem/śmy powiązany/ni relacjami właścicielskimi/organizacyjnymi/osobowymi z Alior Bank S.A./z
pracownikiem Alior Bank S.A. oraz podmiotami zależnymi

Tak

Nie

4) nie rozpoczął się proces likwidacji działalności.

Tak

Nie

5) nie ogłoszono upadłości działalności/nie złożono wniosku o upadłość/nie zawieszono działalności.

Tak

Nie

6) w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyło się w stosunku do mojej/naszej firmy postępowanie egzekucyjne
(komornicze) ani upadłościowe

Tak

Nie

7) nie posiadam/y zaległych płatności wobec jakichkolwiek instytucji finansowych.

Tak

Nie

8) wyrażam/y zgodę na kontakt z biurem rachunkowym prowadzącym obsługę księgową mojego/naszego
przedsiębiorstwa, którego dane widnieją na przedstawionych przeze mnie/przez nas dokumentach, w celu
weryfikacji podanych przeze mnie/przez nas danych oraz przedstawionych przeze mnie/przez nas
dokumentów finansowych.

Tak

Nie

9) zostałem/zostaliśmy poinformowani przez Bank o możliwości udostępnienia danych związanych z zawieraną Umową biurom informacji
gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, innym
instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie
Prawo Bankowe.
10) działam/y zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz prawa kraju prowadzenia działalności, a także posiadam/ y wszelkie
zezwolenia, koncesje i zgody oraz uprawnienia wymagane do prowadzenia mojej/ naszej działalności.
11) nie prowadzę/imy inwestycji / działań mających negatywny wpływ na znajdujące się w sąsiedztwie obszary chronione na mocy prawa
krajowego i konwencji międzynarodowych, miejsca zainteresowania naukowego, siedliska gatunków rzadkich/ zagrożonych, łowiska
posiadające znaczenie gospodarcze oraz stare lasy o znaczeniu ekologicznym, a także wpływające niekorzystnie na miejsca o znaczeniu
kulturowym lub archeologicznym.
12) w przeciągu ostatnich dwóch lat od daty złożenia wniosku moja/ nasza firma nie była ukarana grzywna/ karą z tytułu nieprzestrzegania
przepisów kodeksu pracy, przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
13) nie toczą się/nie grożą mnie/nam postępowania sądowe, administracyjne z tytułu nieprzestrzegania przepisów kodeksu pracy, regulacji
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony środowiska.
14) w przeciągu dwóch ostatnich lat od daty złożenia wniosku w firmie nie miały miejsca zdarzenia lub incydenty skutkujące wypadkami
śmiertelnymi lub poważnymi uszkodzeniami ciała oraz/ lub powodujące znaczące skażenia środowiska.
Wyrażam/y zgodę na:
1) przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi
Klienta przy ul. Postępu 17A, oraz na przetwarzanie i udostępnianie tych informacji przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia
zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem - w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm. oraz innych ustaw, a także na przekazywanie przez Bank (w trybie art. art.
105 ust. 4 d) Ustawy Prawo bankowe - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. do instytucji finansowych, będących
podmiotami zależnymi od banków, informacji o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności
bankowych.
2) przetwarzanie przez Bank, w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, informacji stanowiących tajemnicę
bankową, także po wygaśnięciu (całkowitej spłacie) zobowiązań z tytułu Umowy. Oświadczam/y, iż wiem/y, że zgodę, o której mowa w
zdaniu poprzednim, dotyczącą przetwarzania danych po wygaśnięciu zobowiązania mogę w każdym czasie odwołać.
3) przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową systemowi Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8,
4) przeprowadzenie przez Bank, bądź podmiot upoważniony przez Bank inspekcji w miejscu prowadzonej przeze mnie/przez nas
działalności/siedzibie firmy, wykonanie zdjęć oraz na weryfikację moich/naszych danych, również przy pomocy podmiotów
współpracujących z Bankiem.
5) wzajemne przekazywanie przez Bank oraz Alior Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 34 (dalej
„Alior Leasing”) i przetwarzanie przez te podmioty moich/naszych danych , w szczególności:
 danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku o udzielenie przez Alior Leasing finansowania na rzecz Posiadacza lub
umowach o udzielenie przez Alior Leasing finansowania,
 danych dotyczących realizacji umów zawartych z Alior Leasing,
 danych objętych tajemnicą bankową zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku o udzielenie przez Bank finansowania oraz w
umowach o udzielenie przez Bank finansowania,
 danych dotyczących realizacji umów zawartych z Bankiem,
 danych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, o jakości współpracy, jego sytuacji ekonomiczno – finansowej, informacji
dotyczących oceny zdolności i wiarygodności kredytowej,
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danych dotyczących ustanowionych zabezpieczeń na rzecz Banku lub Alior Leasing
informacji gospodarczych dotyczących Posiadacza w rozumieniu art. 2 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 530, tj. z dnia 14 maja 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1015),
które Bank lub Alior Leasing otrzymał od biura informacji gospodarczej
w zakresie i celu niezbędnym do podjęcia decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia mi/nam finansowania przez Alior Leasing lub Bank
oraz badania i monitorowania mojej/naszej sytuacji finansowej przez Alior Leasing lub Bank.

3.

4.

6) przekazywanie do mnie/nas przez Bank, za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, informacji
handlowych związanych z oferowanymi przez Bank produktami bankowymi.
Upoważniam/y Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z
2014 r., poz. 1015) o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich/naszych zobowiązań.

Tak

Nie

Tak

Nie

Oświadczam/y że wszystkie złożone przeze mnie/nas dokumenty i podane przeze mnie/nas informacje są rzetelne, kompletne i zgodne
z prawdą. Jestem/y świadomy/i, że podanie przeze mnie / nas danych ma istotne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej i możliwości
uzyskania kredytu i w przypadku kiedy dane te będą niezgodne ze stanem faktycznym spowoduje to moją odpowiedzialność karną z art. 297
§1 Kodeksu karnego.

DANE WŁAŚCICIELA – PODSTAWOWE INFORMACJE
Imię/Imiona:
Nazwisko:
Adres zamieszkania
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Adres zameldowania:

Nr lokalu:

taki sam jak adres zamieszkania

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Adres korespondencyjny:

taki sam jak adres zamieszkania

Nr lokalu:

taki sam adres zameldowania

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Kraj:

Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

Adres e-mail

Nr lokalu:

(obligatoryjny):

Kraj urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Kraj zamieszkania:

Obywatelstwo:

PESEL:

Data urodzenia:

Typ dokumentu tożsamości:

dowód osobisty

paszport

Seria i numer dokumentu tożsamości:
Data wydania dokumentu:

Data ważności dokumentu:
DANE WŁAŚCICIELA – DANE DODATKOWE

Wykształcenie:

podstawowe

zawodowe

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Stan cywilny:

średnie

wyższe

(z wyłączeniem wnioskodawcy):

wolny/wolna

żonaty/zamężna

nieformalny związek

wdowiec/wdowa

rozwiedziony/rozwiedziona

w separacji
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Rozdzielność majątkowa

(wypełnić w przypadku stanu cywilnego „zamężna/żonaty”) :

Tak

Nie

Miesięczny pozostały dochód gospodarstwa domowego [PLN]:
(z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia, emerytury, renty)

Miesięczny koszt gospodarstwa domowego [PLN]:
Status mieszkaniowy:

własność hipoteczna

spółdzielcze własnościowe

lokatorskie

zamieszkanie u rodziców

kwaterunek

wynajmowane

służbowe

inne

Wielkość miejscowości zamieszkania

(liczba mieszkańców):

do 20 tys.

20-50 tys.

50-100 tys.

100-200 tys.

pow. 200 tys.

OŚWIADCZENIA I ZGODY WŁAŚCICIELA
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Alior Bank SA (Bank) informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia
usprawiedliwionych potrzeb Banku i realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności
bankowych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane na podstawie art. 105 ust.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665. ze zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu
17A). Dane te będą przetwarzane przez to Biuro w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane
bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym. Pana/Pani dane są niezbędne do
wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a
także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt. 7) i 8) Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).
W celu ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności bankowej dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane przez Bank w
przypadku nie udzielenia przez Bank kredytu na podstawie złożonego wniosku. Wnioskodawca ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank, w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, informacji stanowiących
tajemnicę bankową, także po wygaśnięciu [całkowitej spłacie] zobowiązań. Oświadczam, iż wiem, że zgodę, o której mowa w zdaniu
poprzednim, mogę w każdej chwili odwołać.
W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) dobrowolnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów (także w przyszłości) z Alior Bank S.A. oraz
potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1) administratorem danych jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Łopuszańska 38D,
2) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności
w Prawie bankowym,
3) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.
Upoważniam Bank do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17A do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Na podstawie art.105 ust. 4 d Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe [z późń. zmianami], Bank może, za pośrednictwem Biura
Informacji Kredytowej S.A. przekazywać do instytucji finansowych będących podmiotami zależnymi od Banku, informacje o moich
zobowiązaniach, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.
Upoważniam Bank do zasięgania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (Dz.U. poz. 81, poz. 531), informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach w biurach informacji
gospodarczej działających na podstawie tej ustawy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Banku informacji marketingowych/propozycji zawarcia umowy za pomocą telefonu / poczty e-mail (tj.
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Tak
Nie
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6
czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553).

PODPIS KLIENTA
Data:

Podpis:

WYPEŁNIA OSOBA UPRAWNIONA
Potwierdzam zgodność powyższych danych z przedłożonymi dokumentami oraz własnoręczność podpisu Wnioskodawcy
Data:

WZÓR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
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