WNIOSEK O UDZIELENIE POZYCZKI Z SILESIA TECHINCUBATOR Sp. z o.o.

Wnioskodawca
Pełna nazwa Firmy:
NIP:
Siedziba:

Wnioskowana kwota pożyczki:
Cel pożyczki: wadium
Nr postępowania:
Okres korzystania (zgodny z
terminem związania ofertą):
Podstawowy rachunek bankowy:
Bank:
Nr rachunku:
Informacje finansowe:
Przychody 2014:
Wynik finansowy 2014:
Przychody 2015:
Wynik finansowy 2015:
Ogólna wysokość zobowiązań finansowych:
Kredyty, pożyczki:
Leasing:
Inne:
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Wykaz wymaganych dokumentów
1. Dokumenty podstawowe
1) dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (akt notarialny, KRS/ wpis do działalności gospodarczej)
2) posiadane koncesje, zezwolenia, licencje, atesty, certyfikaty
3) pełnomocnictwa osób działających w imieniu klienta
4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatków (nie starsze niż 3 miesiące)
5) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek (nie starsze niż 3 miesiące)
2.Dokumenty finansowe (nie dotyczy pożyczek wadialnych)
1) sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres bieżący
2) sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za poprzedni rok

I. Oświadczenia Wnioskodawcy
1. Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie, także w przyszłości, moich/naszych danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,
poz.926) przez Silesia TechIncubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000499084), w celu
oceny mojej/naszej wiarygodności ekonomiczno-finansowej i płatniczej przez w/w podmiot na
wypadek ubiegania się o przeze mnie /przez nas o środki pieniężne pod tytułem zwrotnym lub
poręczenie od tych podmiotów lub za ich pośrednictwem, albo w związku z ustanowieniem przeze mnie / przez nas prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności w tym także wierzytelności
osoby trzeciej
2. Wyrażam/-y zgodę na udostępnianie, także w przyszłości, przez Silesia TechIncubator Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (KRS 0000499084) informacji gospodarczych dotyczących mnie/nas – w
szczególności dotyczących wywiązywania się przeze mnie/przez nas ze zobowiązań względem
w/w podmiotów, objętych przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530) w celu oceny mojej/
naszej wiarygodności ekonomiczno-finansowej i płatniczej na wypadek ubiegania się o przeze
mnie/przez nas o środki pieniężne pod tytułem zwrotnym, albo w związku z ustanowieniem przeze mnie/przez nas prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności w tym także wierzytelności
osoby trzeciej. Udostępnienie obejmuje wzajemne przekazywanie informacji wyłącznie pomiędzy
wskazanymi powyżej podmiotami w celu wyżej określonym.
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