Załącznik nr 5 do Procedury (…)

Miejscowość

Data

WNIOSEK NR
O RESTRUKTURYZACJĘ KREDYTU
Pieczęć firmy lub nazwa i adres

1. Prosimy o zmianę warunków umowy kredytowej:
nr

z dnia

2. Wnioskowane zmiany:
Kwota kredytu

Okres kredytowania

Spłata kredytu

Prawne formy zabezpieczenia kredytu

Inne warunki kredytowe

3. Uzasadnienie proponowanych zmian

Miejscowość i data:

Podpis poręczyciela/i

Pieczęć i podpis wnioskodawcy/ów

Czy wnioskodawca posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków lub innych należności?

tak

nie

Czy wnioskodawca posiada zaległości wobec ZUS/ KRUS?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Czy w firmie występuje więcej niż jeden udziałowiec (właściciel)/ wspólnik/ akcjonariusz?*

tak

nie

Czy wnioskodawca jest powiązany z innymi podmiotami?*

tak

nie

Czy u wnioskodawca występują należności przeterminowane?

tak

nie

Czy wobec wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe,
naprawcze lub upadłościowe?
Czy wnioskodawca posiada zobowiązania z tytułu papierów wartościowych/kredytu kupieckiego/
poręczeń/ gwarancji/ leasingu/ wystawionych weksli?*

Czy u wnioskodawcy występują zobowiązania przeterminowane?
tak
)
* W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wypełnienie informacji dodatkowej (Zał. 2.1.1 do Wniosku o kredyt)

nie

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W INNYCH BANKACH
nie posiadam(y) zobowiązań w innych bankach
posiadam(y) zobowiązania w kwocie ogółem:
nazwa banku

rodzaj
kredytu

kwota i waluta wg
umowy

sposób spłaty i
wielkość raty

kwota pozostająca
do spłaty

termin ostatecznej
spłaty

oprocentowanie

rodzaj zabezpieczenia

Oświadczenia:
Na podstawie art. 105 ust.4a, 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2015, poz. 128, z późn. zm.)
w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz. U. 2014r., poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam bank do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A.
i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji
upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane we wniosku są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam(y), że
posiadam(y)/
nie posiadam(y) innych zobowiązań poza ww. z tytuł kredytów, pożyczek,
leasingu, innych płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych.

miejscowość, data

pieczęć i podpis wnioskodawcy/-ów
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INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ

1.Restrukturyzacja może polegać w szczególności na:
1) przesunięciu terminów spłat wierzytelności (należności głównej i odsetek);
2) rozłożeniu w czasie spłat kapitału i odsetek, odmiennie w stosunku do obowiązującego harmonogramu spłat;
3) okresowym kumulowaniu odsetek;
4) konsolidacji należności dłużników Banku;
5) sprzedaży majątku dłużnika w zamian za zwolnienie z części lub całości długu;
6) przejęciu długu dłużnika Banku przez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dłużnika Banku;
7) sprzedaży wierzytelności;
8) innych spraw uzgodnionych przez strony, w tym ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń.
2. Do wniosku o restrukturyzację należy dołączyć w szczególności dokumenty niezbędne do zbadania aktualnej
sytuacji ekonomicznej i prawnej:
1) uzasadnienie, zawierające opis bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej w proponowanym
okresie spłaty i;
2) założenia restrukturyzacyjne, w tym prognozę spłaty, powiązaną z przewidywanymi przepływami pieniężnymi
w okresie spłaty, plan naprawczy, jeśli został sporządzony, zawierający m.in. harmonogram działań
niezbędnych do poprawy efektywności działania (minimum na okres planowanego kredytowania),
3) bilans roczny z rachunkiem zysków i strat i przepływami pieniężnymi za 2 ostatnie okresy sprawozdawcze oraz
za kwartał poprzedzający dzień złożenia wniosku (pełna księgowość);
4) strukturę czasową należności i zobowiązań handlowych (pełna księgowość);
5) zestawienie zobowiązań finansowych wraz z okresem spłaty i wysokością rat (tabela powyżej);
6) aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjno-prawną dłużnika;
7) raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata obrotowe, w przypadku jego
sporządzania(pełna księgowość);
8) koncesję lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku konieczności jej posiadania;
9) zaświadczenia o braku zaległości publiczno-prawnych lub udokumentowanie aktualnej wysokości zaległości;
10) oświadczenia dłużnika oraz ewentualnie innych podmiotów, np.: poręczycieli o posiadanym majątku;
11) informację o obciążeniu składników majątkowych ograniczonymi prawami rzeczowymi (w odniesieniu do
przedmiotów mających stanowić zabezpieczenie kredytu).
12) Jeśli spłata wierzytelności przewidywana jest z innego źródła, niż działalność gospodarcza, dłużnik powinien
złożyć dokumenty potwierdzające realność spłat z innych źródeł.
13) W przypadku spłaty wierzytelności Banku poprzez przejęcie długu lub przystąpienie do długu przez osobę
trzecią zakres wymaganych dokumentów żądanych przez Bank od osoby trzeciej jest co najmniej tożsamy .
Zakres wymaganych dokumentów i informacji zależy od rodzaju klienta (instytucjonalny lub detaliczny), charakteru i
formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz wnioskowanej formy restrukturyzacji.
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