
 

Załącznik nr 2.1.1 do podręcznika 

 

                                                        

INFORMACJA DODATKOWA 
 

PEŁNA NAZWA PODMIOTU  

   

 
 

 

 

FORMA PRAWNA 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

 spółka cywilna  

 spółka z o.o.  

 inna ……………………………………………………………. 

 spółka jawna 

 spółka komandytowa 

 spółka akcyjna 

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG PKD 2007 
Główny przedmiot działalności  NR PKD  

FORMA PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI 

 pełna księgowość 
Uproszczona: 

 książka przychodów i rozchodów  

 ryczałt 

 karta podatkowa 

 

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność sezonową? tak nie 

Czy Wnioskodawca działa w więcej niż w jednej branży? tak nie 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT? tak nie 

Czy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych? tak nie 

Czy Wnioskodawca korzysta z licencji, atestów, koncesji, itp.? tak nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec organów podatkowych z tytułu podatków lub innych 

należności?  

tak nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS? tak nie 

Czy  Wnioskodawca w okresie ostatnich zakończonych 2 lat obrachunkowych posiadał zaległości wobec 
ZUS/US/KRUS/UG? 

tak  nie 

Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe 
restrukturyzacyjne lub upadłościowe( lub złożono wniosek o wszczęcie postępowań)? 

tak nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec banków i innych instytucji finansowych, leasingowych? tak nie 

 

FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

 własność   

 działalność w siedzibie klienta        

 wynajem/ dzierżawa  termin obowiązywania 

umowy ………………………………………………...   

 działalność  nie wymaga stałego miejsca 

ZATRUDNIENIE W FIRMIE 

liczba osób 

na dzień  ……………………….. 

 
……………………………………. 

na koniec ubiegłego roku 

 
…………………………………. 

INFORMACJA O RACHUNKACH POSIADANYCH W BANKACH (NAZWA BANKU) 

 

 

Środki pieniężne na dzień …………….. na koniec ubiegłego roku ………..……… 

Środki pieniężne w kasie 
 

  

Środki pieniężne na rachunku   

 

INFORMACJA O POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

rodzaj lokalizacja (adres) 
księga wieczysta 

sąd rejonowy 

aktualna wartość rynkowa/ 

wg polisy ubezpieczeniowej 

Obciążenia 

TAK/NIE 

     

     

     



 

 

     

INFORMACJA O POSIADANYCH RUCHOMOŚCIACH (urządzenia i maszyny, środki transportu)  

rodzaj lokalizacja rok produkcji 

aktualna wartość rynkowa/ 

wg polisy ubezpieczeniowej/ wartość 
ewidencyjna 

obciążenie/ 

prawa osób trzecich 

     

     

     
 

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH AKTYWACH (lokaty, fundusze, akcje, itp.) 
rodzaj/ nazwa aktualna wartość obciążenie/ prawa osób trzecich 

   

   

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH 
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek w bankach, kredytów kupieckich u dostawców wyemitowanych papierów 
wartościowych i innych 

nazwa instytucji 

finansującej 

rodzaj 

zobowiązania 

kwota i waluta 

wg umowy* 

sposób spłaty i 

wielkość raty* 

kwota 
pozostająca 

do spłaty* 

okres 

kredytowania* 
%* 

rodzaj zabezpieczenia 
(inne istotne warunki 

umowy)* 

        

        

        

KWOTA OGÓŁEM  
*) nie wypełniać w przypadku zobowiązań posiadanych w BS Wschowa 
 

STRUKTURA SPRZEDAŻY STRUKTURA ZAOPATRZENIA 

Nazwa odbiorcy 
% udział głównych odbiorców w 

sprzedaży ogółem 

(powyżej 20%) 

Nazwa dostawcy 
% udział głównych dostawców  

w zaopatrzeniu ogółem 

(powyżej 20%) 

    

    

    

    

liczba odbiorców  liczba dostawców  

Czy występują należności przeterminowane? TAK □ NIE  □ 

Czy występują zobowiązania przeterminowane? TAK □ NIE  □   

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 

Ogółem 
należności na dzień………..……………… zobowiązania na dzień………………………… 

  

W TYM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE  

okres 
(w dniach) 

należności przeterminowane 
na dzień………………………. 

zobowiązania przeterminowane 
na dzień………………………… 

nazwa podmiotu kwota nazwa podmiotu kwota 

< 30     

30-60     

60-90     

90-180     

>180     

razem xxx  xxx  

 

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU  POŻYCZKI OD UDZIAŁOWCÓW, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH  

nazwa instytucji rodzaj zobowiązania 
kwota i waluta  

wg umowy 

sposób spłaty i 

wielkość raty 

kwota pozostająca 

do spłaty 

termin 

wygaśnięcia/ 
spłaty 

rodzaj zabezpieczenia 
(inne istotne warunki umowy) 

       

       

       



 

 

 
 

KWOTA OGÓŁEM 

 

 

ZAPASY OGÓŁEM 

Ogółem 
na dzień  31.12.………..………………  na dzień………………………… 

  

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ, GWARANCJI, LEASINGU, FAKTORINGU  

nazwa instytucji* rodzaj zobowiązania* 
kwota i 
waluta  

wg umowy* 

sposób spłaty i 

wielkość raty* 

kwota 
pozostająca 

do spłaty* 

termin 
wygaśnięcia/ 

spłaty* 

rodzaj zabezpieczenia (inne 

istotne warunki umowy)* 

       

       

       

       

KWOTA OGÓŁEM  
*) nie wypełniać w przypadku zobowiązań posiadanych w BS Wschowa 

ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWE – poza zabezpieczeniem wykazanym powyżej 

nazwa remitenta/ beneficjenta lub 

indosariusza 

aktualna kwota wynikająca 

z tytułu płatności weksla 

w walucie wystawienia weksla 

termin płatności weksla rodzaj zabezpieczenia 
(inne istotne warunki umowy) 

    

    

    

    

KWOTA OGÓŁEM   

INFORMACJA O POWIĄZANIACH 

Czy występują podmioty powiązane1) TAK □ NIE□ 

Pełna nazwa podmiotu powiązanego 
Rodzaj powiązania* 

REGON NIP 
K W Z S G 

        

        

        

        

*) Kapitałowe (K); Wspólne właścicielstwo (W); Zarządzanie (Z); Stała znacząca współpraca(S); Wzajemne gwarancje poręczenia (G) 
1)W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wypełnienie informacji dodatkowej dla każdego podmiotu powiązanego 

UDZIAŁOWCY 

Wysokość kapitału zakładowego/ 

majątku 
 

Liczba udziałowców/ wspólników/ 
akcjonariuszy 

 

GŁÓWNI UDZIAŁOWCY PRZEDSIĘBIORSTWA (WŁAŚCICIELE)  

Imię i nazwisko/nazwa/ Adres 
/siedziba/PESEL / REGON / NIP 

Wielkość posiadanych udziałów 

kwota % rodzaj 

    

    

    

    

    

UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH – POWIĄZANIA KAPITAŁOWE 

nazwa i adres podmiotu 
wielkość udziału przychód za ostatni rok 

obrachunkowy 
zysk za ostatni rok 

obrachunkowy w zł w % 

     

     

     

     

     



 

 

 

POWIĄZANIA MAJĄTKOWE /ORGANIZACYJNE/Personalnie 

nazwa i adres podmiotu 

wielkość obrotów 
wzajemnych za ostatni 

rok obrachunkowy     

(w zł) 

należności na koniec 
ostatniego roku 

obrachunkowego       

(w zł) 

zobowiązania na 
koniec ostatniego roku 

obrachunkowego       

(w zł) 

Rodzaj powiązania 

     

     

     

 
 

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FIRMĘ KREDYTACH KUPIECKICH, POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH 

nazwa instytucji finansowanej rodzaj finansowania 
kwota i waluta  

wg umowy 

kwota pozostająca 

do spłaty 

termin 
wygaśnięcia/ 

spłaty 

rodzaj zabezpieczenia 

(inne istotne warunki umowy) 

      

      

      

      

      

KWOTA OGÓŁEM  

 

 

UPOWAŻNIENIA1 

Wnioskodawca Współwnioskodawca  

 Upoważniam Bank/  Nie upoważniam Banku, na podstawi e 
art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o  ud o stępnieni u 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do: 

- wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji 
Kredytowej S.A. z/s w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 

dotyczących moich zobowiązań 

- wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu 
o ujawnienie informacji gospodarczych o moich 
zobowiązaniach. 

 Upoważniam Bank/  Nie upoważniam Banku, na podstawie art. 
24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacj i 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych do: 

- wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej  
S.A. z/s w Warszawie do biur informacji  g ospodarczej o  
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mo i ch  

zobowiązań 

- wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu 
o ujawnienie informacji gospodarczych o moich  
zobowiązaniach. 

 
1. Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane w  

niniejszym dokumencie są prawdziwe i nadal aktualne. 
 

2. Oświadczam(y), że posiadam(y)/ nie posiadam(y)* innych zobowiązań poza ww. z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, innych 
płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych.  

 
 

 

 
 

 

 

 
miejscowość, data 

 

 
 

 

 

 
pieczęć i podpis Wnioskodawcy  

 

 

Prosimy wypełnić oświadczenie   drukowanymi literami, w odpowiednich polach □ prosimy wstawić znak X. W przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy wpisać słowo „NIE POSIADAM”. W przypadku wątpliwości podczas wypełniania oświadczenia prosimy zwrócić s i ę 

do pracownika Banku. 
 

 
1 Dotyczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 


