Data wpływu wniosku do
Funduszu:

Numer wniosku w
Funduszu:

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY LEASINGU
CZĘŚĆ A – (WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA).
I.

INFORMACJA O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI

1. Pełna nazwa
Finansującego leasing
2. Wnioskowana kwota
leasingu

3. Wnioskowany okres
leasingu (w miesiącach)

4. Waluta

5. Wartość netto
przedmiotu leasingu

6. Opłata wstępna
(kwota i udział %)

7. Wartość wykupu
(kwota i udział %)

8. Rodzaj
wnioskowanego
leasingu

9. Przedmiot leasingu (nazwa, rok produkcji, oznaczenia specyfikacyjne itp.)

operacyjny

kapitałowy
(finansowy)
zwrotny

Wnioskowana kwota
poręczenia leasingu
Wnioskowane
poręczenie

% poręczenia w stosunku do
wartości finansowania leasingu
Okres poręczenia
(w miesiącach)

…………………….,

………………

…………………………..

(miejscowość)

(data)

(pieczęć firmowa)

………………………………………
(podpisy osób upoważnionych
do działania w imieniu przedsiębiorcy)

II.

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCY

1. Pełna nazwa Przedsiębiorcy:

2. Adres

3. Kod pocztowy:

4. Województwo

5. Telefon:

6. Fax:

7. E-mail:

8. Osoba upoważniona do kontaktów z Funduszem /imię nazwisko, nr tel, adres email/:

9. Numer KRS/
CEiDG

10. PKD

-

12.. NIP

-

-

11. REGON

-

15. Wielkość zatrudnienia:

13. Rodzaj podstawowej działalności 14. Forma organizacyjno-prawna:
gospodarczej:

16. Prognozowane zatrudnienie
w okresie trwania poręczenia:

17. Doświadczenie w branży (okres)

18. 3 główni odbiorcy
(nazwa i udział % w sprzedaży)

19. 3 głównych dostawcy
(nazwa i udział % w zakupach)

20. Terminowe regulowanie
zobowiązań wobec:

1………………………………………

1…………………………………….

1. ZUS-u

……………………………………….

……………………………………..

2………………………………………

2…………………………………….

……………………………………….

………………………………………

3………………………………………

3…………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

21. Majątek Firmy zgodnie z
ewidencją środków trwałych
(wartość)

22. Majątek Przedsiębiorcy
zgodnie z deklaracją/
oświadczeniem majątkowym
(wartość)

TAK

2. Urzędu Skarbowego

TAK

…………………………………….

NIE

3. Instytucji finansowych

TAK

NIE

23. Aktywny negatywny wpis
w bazie:
1. BIG

TAK
……………………………………..

NIE

NIE

2. KRD

TAK

NIE

3. Inna baza:
…………...………….…….....

TAK
24. Okres działalności:

25. Okres współpracy z Firmą Leasingową:

poniżej 6 miesięcy
od 6 miesięcy – do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy – do 36
miesięcy powyżej 36 miesięcy

nowy klient
od 6 miesięcy – do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy – do 36 miesięcy
powyżej 36 miesięcy

NIE

Do wiadomości Przedsiębiorcy:
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32B (dalej:
Fundusz) informuje o możliwości przekazania danych Przedsiębiorcy do systemu Biura Informacji Gospodarczej
(dalej system BIG), działającego na podstawie Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. – Ustawy o udostępnianiu
informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 81, poz. 530, z późń. zm.).

Oświadczenie Przedsiębiorcy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Oświadczam/y, że składając niniejszy wniosek zapoznałem/liśmy się z zasadami udzielenia przez Fundusz
wnioskowanego poręczenia określonymi w „Warunkach uzyskania poręczenia spłaty zobowiązań
wynikających z Umowy Leasingu” .
Oświadczam/y, że jestem/śmy / nie jestem/śmy* powiązany/i kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem
Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Funduszu.
Oświadczam/y, że upoważniam/y Finansującego i Fundusz do przekazywania dokumentów i informacji na
mój/nasz temat związany z ubieganiem się o poręczenie.
Oświadczam/y, że w przypadku zmian w zakresie danych wskazanych w części II oraz III Wniosku,
niezwłocznie w formie pisemnej poinformuję/emy o tym fakcie Fundusz.
Oświadczam/y, że nie zamierzam/zamierzamy* korzystać z poręczenia innego Funduszu jako
zabezpieczenia spłaty niniejszego zobowiązania.
Oświadczam/y, że żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź będąca wspólnikami
nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczam, że jeżeli jestem osobą fizyczną, nie zostałem/łam prawomocnie skazany/a za przestępstwo
o których mowa w ust. 6.
Oświadczam/y, że jestem zaklasyfikowany jako MK mikroprzedsiębiorca/ MŁ mały przedsiębiorca/
ŚR średni przedsiębiorca**, gdyż spełniam warunki definicji tego rodzaju przedsiębiorców zawartej
w przepisach wskazanych w ustawie.
Akceptuję doręczoną mi w dniu …………..……….…….. Tabelę opłat i prowizji za czynności związane
z udzielaniem poręczeń spłaty leasingu przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Zielonej Górze i przyjmuję obowiązek uiszczenia ich w okolicznościach uzasadniających zapłatę kwot
wskazanych w tabeli.

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych przez Fundusz oraz przez Krajową Grupę Poręczeniową Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34 (dalej: KGP) w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z udzieleniem lub wykonaniem
poręczenia. Oświadczającemu/ym przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania
przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)

………………………………
(miejscowość) (data)

..………….………….…..
(pieczęć firmowa)

……………………….…...……………………
(podpisy osób upoważnionych do działania
w imieniu Przedsiębiorcy)

CZĘŚĆ B - ( WYPEŁNIA FINANSUJĄCY)
I. FINANSUJĄCY
1.

Nazwa i adres Finansującego (oddziału)……………………………………...…..............................
................................................................…………………………………………………….………

2.
3.

4.

Imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i faxu osoby prowadzącej sprawę w Finansującego………….
……….…..……………………………………………….……………………….………………
Finansujący oświadcza, że Wnioskodawca posiada zdolność do wykonywania zobowiązań
wynikających z Umowy Leasingu do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Leasingu wraz
z odsetkami w terminach określonych w Umowie Leasingu wymienionej w części B pkt. II.4
niniejszego wniosku.
Finansujący oświadcza, że na podstawie Ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. – Ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 81, poz. 530, z późn.
zm.), dokonał weryfikacji danych Przedsiębiorcy w BIK/BIG*.

II. ZAŁĄCZNIKI

1.

2.

3.

4.

5.

Wyniki analizy Wniosku o przyznanie leasingu sporządzonej przez Finansującego,
stanowiącej podstawę decyzji o przyznaniu Leasingu, obejmujące opis działalności
Przedsiębiorcy i ocenę jego zdolności do wykonywania zobowiązań wynikających
z Umowy Leasingu wraz z dokumentami finansowymi, na podstawie których dokonano
w/w analizy.
Wyniki oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, która to ocena została przeprowadzona
zgodnie z obowiązującymi u Finansującego procedurami wraz z dokumentami
finansowymi na podstawie których dokonano oceny*.
Aktualne na dzień złożenia u Finansującego i nie starsze niż 3 miesiące, dokumenty
rejestrowe i statutowe firmy (lub oświadczenie o ich aktualności), w tym dokumenty
potwierdzające, że Przedsiębiorca nie zalega z płatnościami wobec Skarbu Państwa
i ZUS, lub pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Skarbu
Państwa.
Kopia Umowy Leasingu nr…………………………...................... z dnia .........................
lub decyzja o przyznaniu Leasingu warunkująca rozpoczęcie okresu Leasingu od
uzyskania poręczenia*.
Oświadczenie o ochronie danych osobowych.***

………………….., ……………………
(miejscowość)
(data)

………………….…………………
(pieczęć i podpisy Finansującego)

--------------------------------*
niepotrzebne skreślić
**
właściwe zaznaczyć
*** dotyczy poręczyciela lub osoby ustanawiającej inne zabezpieczenie, występującej w związku
z wnioskowanym poręczeniem jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

