
Załącznik nr 1 

do Instrukcji kredytowania 

 jednostek samorządu terytorialnego. 

      

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 
 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE KREDYTU 

 

1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego  ................................................................................. 

 

2. Adres/Siedziba Urzędu .................................................................................................................. 

 

3. Telefon ......................................... Fax....................................... E-mail ....................................... 

 

4. Osoby wyznaczone do kontaktów z Bankiem (imię i nazwisko, telefon, fax., e-mail) ........................... 

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

 

5. REGON ....................................................... NIP .......................................................................... 

 

6. Wnioskujemy (należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „x”): 

 o udzielenie kredytu       o promesę udzielenia kredytu 

 

 w kwocie ...................................... ( słownie: .............................................................................. 

 

......................................................................................................................................................) 

 

na okres od .............................................................. do ...............................................................,  

 

w tym karencja w spłacie  - kapitału do dnia ................................ 

 

- odsetek do dnia ................................ 

7.   Posiadamy opinię RIO o możliwości spłaty kredytu z dnia ......................... 

      Nie posiadamy opinii RIO o możliwości spłaty kredytu, z powodu 

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

8. Kredyt zostanie przeznaczony: 

 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

zaciągniętych pożyczek i kredytów, 

 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, 

 

9. Szczegółowy cel kredytowania 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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10. Termin wykorzystania kredytu, wysokość poszczególnych transz: 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/od dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

 

11. Okres spłaty  kredytu w ........... ratach płatnych w następujących terminach i kwotach: 
                                          (ilość rat) 
w dniu/do dnia

*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/do dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

w dniu/do dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

12. w dniu/do dnia
*
..................................................  kwota kredytu .............................................................. 

 

13. Terminy płatności odsetek (należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem „x”): 

- miesięcznie    - kwartalnie   - inny termin 

do końca każdego miesiąca,   do końca każdego kwartału,   

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

 

14. Proponujemy następujące prawne zabezpieczenie spłaty kredytu 

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

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

 

14. Prawdziwość informacji podanych we wniosku oraz załącznikach do wniosku potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami. 

 

 

 

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

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)           (Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do  
            reprezentowania Wnioskodawcy) 
 

Wniosek przyjęto dnia ........................................... Nr  rejestru ............................................................... 
 

 

*
 niepotrzebne proszę skreślić 


