
NR.EW ………………………………… 
Częstochowskie Stowarzyszenie  
Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  
Komisja Pożyczkowa 
 
 

Data wpływu……………………….. 
 
......................................................................... 
(Nazwa firmy imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
 
 

......................................................................... 
(Adres firmy) 
 
 

......................................................................... 
(Powiat, województwo) 
 
 

 
WNIOSEK O KREDYT 

na pozarolniczą działalność gospodarczą ze środków Funduszu Pożyczkowego  
Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości  

 
1.  Zwracam/ zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyznanie kredytu na (krótki opis przedsięwzięcia) 

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

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

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

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

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

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

2.  Wnioskowana kwota kredytu:  ................................(słownie:………......................................... 

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

 

3. Okres wykorzystania kredytu od  ................................do………................................................ 

W tym z ................................miesięcznym okresem karencji w spłacie kredytu. 

 

4.  Zobowiązuję/ zobowiązujemy się spłacić w całości otrzymany kredyt wraz z odsetkami 

zgodnie z harmonogramem spłat, który będzie uzgodniony w umowie kredytu. 

5.  Jako zabezpieczenie spłaty otrzymanego kredytu proponuje/proponujemy: 

5.1. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową 

5.2. Poręczenie następujących osób fizycznych/prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

wniosku. 

5.2.1  ....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres/nazwa i siedziba poręczyciela) 
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5.2.2  ....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko, adres/nazwa i siedziba poręczyciela) 

 
5.2.3  ....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, adres/nazwa i siedziba poręczyciela) 

 

5.3. Gwarancja osoby prawnej (wymienić nazwę i podać dokładny adres): …………………… 

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

 

5.4. Dodatkowe zabezpieczenia formy (wymienić jakie) ……………………………………….. 

 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 

 
 

6.  Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu: 
 
 

 
…………………………………..                                 ………………………………….. 
Miejsce i data                                                                                                 Podpis Wnioskodawcy 

 
 

7.  ZAŁACZNIKI: 
 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy i poręczycieli. 
2. Plan rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia. 
3. Dokumenty uzupełniające do wniosku. 

3.1. Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia  i wysokości średnich zarobków netto za ostatnie trzy 
miesiące. 

3.2. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego i wysokości dochodów.  
3.3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego 
3.4. Zaświadczenie o nadaniu nr REGON 
3.5. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne. 
3.6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. 
3.7. Polisa ubezpieczeniowa. 
3.8. Zaświadczenie potwierdzające dochody poręczycieli. 
3.9. Oświadczenie określające, że pożyczkobiorca jest małym przedsiębiorstwem. 


