Załącznik nr 3 do Regulaminu ŁFPK Sp. z o.o.

(Wnioskodawca)

Łomża dnia

(Adres siedziby) (REGON)
(NIP)
(PESEL

ŁOMŻYŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ
KREDYTOWYCH SP.ZO.O.
Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA NR
W kwocie ...................... (słownie zł:...................................................................
........................ ) na okres od dnia .................................. do dnia ......................
1 Opis kredytu, który ma być zabezpieczony poręczeniem przez ŁFPK:
-

wierzyciel (bank):

-

kwota ...................(słownie: .................................................................................

-

waluta:................................................................................................................
nr umowy:............................................................................................................

-

termin spłaty: ......................................................................................................
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-

przeznaczenie kredytu:

-

zabezpieczenie kredytu:

2.Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia: ................................................................
3.Źródła finansowania:
-

środki własne: ....................................................

-

kredyt: ...............................................................

-

inne (np.: programy pomocowe): ........................

4.Koszt kredytu:
-

oprocentowanie: ....................

-

raty w wysokości: .................. w okresach ............................................................

5. Propozycje zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Łomżyński Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o. w Łomży:
-

6.Posiadany majątek:

7. Sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę sprawozdawczości:

-
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8. Posiadane zobowiązania:
Wysokość
Nazwa

Sposób i termin

Rodzaj

Sposób

zobowiązania

spłaty

zobowiązania

zabezpieczenia

wierzyciela

9. Regulowanie zobowiązań:
- terminowe
- opóźnienie do 14 dni
- opóźnienie od 14 dni do 30 dni
- opóźnienie powyżej 30 dni
10. Czy występują zobowiązania przeterminowane:
Tak
Nie
11. Wniosek o wydanie promesy udzielenia poręczenia:………………….
12. Oświadczenia:
-

zobowiązujemy się, że w przypadku uzyskania poręczenia, w związku z
realizacją finansowanego przedsięwzięcia, stworzone zostanie przynajmniej 1
stanowisko pracy lub stan etatowy zatrudnienia nie zostanie zmniejszony,
przez okres obowiązywania poręczenia,

-

niniejszym oświadczam/y, iż nie posiadam/y innych zobowiązań po za
wskazanymi w pkt 8 niniejszego wniosku,

-

świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 i §2 Kodeksu
karnego oświadczam/y, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i
załączonych do niego dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym.

13. Po złożeniu wniosku o udzielenie poręczenia w przypadku rezygnacji z podpisania
umowy poręczenia pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi.
14.Oświadczenie współmałżonka:
Wyrażam zgodę na korzystanie z formy zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia
wystawionego przez Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży.
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(Data i podpis współmałżonka)

(data i podpis Wnioskodawcy)

Wpłynęło dnia:

Załączniki do wniosku:
1. aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy, potwierdzony za zgodność z
oryginałem

przez Wnioskodawcę

lub

osobę

uprawnioną do

jego

reprezentowania jest dołączony,
2. REGON,
3. NIP,
4. aktualne raporty finansowe i sprawozdania finansowe wnioskodawcy
(sporządzane na koniec poprzedniego roku obrachunkowego oraz na koniec
miesiąca składania wniosku lub

nie wcześniej niż 3 miesiące przed

miesiącem, w którym złożono wniosek) podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wnioskodawcy oraz, jeżeli to możliwe, przez osobę
odpowiedzialną za prowadzenie księgowości: uproszczony bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych,
5. kopia formularza PIT lub CIT złożonego we właściwym Urzędzie Skarbowym.
6. kopia wniosku kredytowego lub promesa kredytowa,
7. kopia odpowiednich licencji jeżeli są wymagane,
8. Biznes Plan przedsięwzięcia w formacie akceptowanym przez bank
kredytujący.
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