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Załącznik nr 2 do wniosku kredytowego dla Klienta Instytucjonalnego 

NAZWA FIRMY 
 

 

SIEDZIBA 
 
 

NIP, REGON 
 
 

 ZAANGAŻOWANIE WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA/KLIENTA* W INNYCH BANKACH/INSTYTUCJACH 
FINANSOWYCH/PODMIOTACH     (DANE NA OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCY DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU KREDYTOWEGO): 

Zaangażowanie spłacane w ratach (kredyty spłacane w ratach pożyczki, leasing itp.) 

Zaangażowanie 1* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  

Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania  

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte 
zabezpieczenia 
(rodzaj i kwota) 

Średniomiesięczna 
wysokość raty 

kapitałowo- 
odsetkowej 

W przypadku Leasingu 
proszę określić rodzaj 
(operacyjny/finansowy/inny) 

      

Zaangażowanie 2* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  

Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania  

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte 
zabezpieczenia 
(rodzaj i kwota) 

Średniomiesięczna 
wysokość raty 
kapitałowo - 
odsetkowej 

W przypadku Leasingu 
proszę określić rodzaj 
(operacyjny/finansowy/inny) 

      

Zaangażowanie 3* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  

Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania  

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte 
zabezpieczenia 
(rodzaj i kwota) 

Średniomiesięczna 
wysokość raty 
kapitałowo - 
odsetkowej 

W przypadku Leasingu 
proszę określić rodzaj 
(operacyjny/finansowy/inny) 

 

 
     

Pozostałe zaangażowanie w innych bankach /instytucjach finansowych/podmiotach (kredyty w rachunku bieżącym, kredyty 
obrotowe z jednorazową spłatą, karty kredytowe, gwarancje, poręczenia, inne formy zaangażowania.) 

Zaangażowanie 1* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  
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Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania 
 

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte zabezpieczenia 

 (rodzaj i kwota) 

Kwota 
przyznanego 

Limitu 

Średniomiesięczna 
wysokość 

ponoszonych 
odsetek 

      

Zaangażowanie 2* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  

Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania  

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte zabezpieczenia 

 (rodzaj i kwota) 

Kwota 
przyznanego 

Limitu 

Średniomiesięczna 
wysokość 

ponoszonych 
odsetek 

     

Zaangażowanie 3* 

Nazwa banku/instytucji finansowej/podmiotu  

Rodzaj zaangażowania  

Kwota pierwotnie udzielonego zaangażowania  

Data                     
powstania 

zaangażowania 

Ostateczny 
termin spłaty 

Aktualne 
zaangażowanie 

Przyjęte zabezpieczenia 

 (rodzaj i kwota) 

Kwota 
przyznanego 

Limitu 

Średniomiesięczna 
wysokość 

ponoszonych 
odsetek 

      

 INFORMACJA O NIETERMINOWEJ SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*: 

Rodzaj zaangażowania (nazwa 
banku / instytucji finansowej) 

Maksymalna liczba dni 
występowania zaległości 

w ostatnich 12 miesiącach 

Maksymalna kwota 
zaległości w ostatnich 

12 miesiącach 

Kwota wymagalnych 
płatności i termin 

ich powstania 

    

    

    

    
 

 WNIOSKI KREDYTOWE ZŁOŻONE W INNYCH BANKACH (W TRAKCIE ROZPATRYWANIA): 

Nazwa banku    

Rodzaj kredytu    

Kwota kredytu    

Proponowane zabezpieczenia 

 

 

 

  

Potwierdzam prawdziwość ww danych: 
 
 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących 
Wnioskodawcę/Poręczyciela/Klienta) 

 
*Niepotrzebne skreślić 


