Integart Sp. z o.o.
55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1
NIP 913-16-16-456
KRS 0000493655 REGON 022325890
Wysokość kapitału zakładowego: 1 600 000 zł
Raiffeisen Bank numer konta 85 1750 1064 0000 0000 2897 6798
ING Bank Śląski numer konta 13 1050 1575 1000 0023 7831 7776
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA:

Data ....................................

WNIOSEK O KREDYT KUPIECKI w INTEGART sp. z o.o. w Błoniu
W imieniu firmy ................................................................................................................(data rozpoczęcia działalności..................... )
wnoszę o przyznanie kredytu kupieckiego w wysokości ( złotych brutto): ...........................................,
proponowany termin płatności: .....................................................................................................,
proponowana wysokość rocznych zamówień:...............................proponowana forma zabezpieczenia: .......................................................
oraz oświadczam, iż:
1. firma posiada poniższe rachunki bankowe:
a)...........................................................................w

banku.........................................

b).......................................................................... w banku.........................................
2. firma posiada kredyty kupieckie u następujących dostawców:
a) ........................................................... w wysokości............................. z terminem płatności.......................
b) ........................................................... w wysokości............................. z terminem płatności......................
c) ........................................................... w wysokości............................. z terminem płatności......................
3. aktualne zadłużenie firmy- m.in. kredyty bankowe i pożyczki: kwota łączna: ........................................................................,
w tym ( kwota, data planowanej spłaty, nazwa wierzyciela, zabezpieczenia)
a)

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

b)

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

4. obrót firmy za poprzedni rok obrachunkowy wynosił............................... PLN, w bieżącym roku obrót wynosi: .........................................PLN
Oświadczam, iż zapoznałem się, akceptuję treść oraz nie wnoszę zastrzeżeń do OWS ( ogólne warunki sprzedaży) INTEGART sp. z o.o. w Błoniu z
dnia 9.01.2014r., oraz, iż akceptuję poniższe warunki przyznawania kredytów kupieckich w INTEGART sp. z o.o. w Błoniu:
§ 1. Wartość pierwszej sprzedaży na kredyt nie może być większa niż suma wartości trzech pierwszych zakupów gotówkowych.
§ 2. Opóźnienie w spłacie należności powoduje zawieszenie sprzedaży z odroczoną płatnością do momentu spłaty całości zadłużenia.
§ 3. Wniosek kredytowy może być przyznany pod warunkiem dokonania przez firmę, dla której przyznawany jest kredyt, co najmniej trzech
zakupów w rozliczeniu gotówkowym (pobranie, przedpłata, gotówka).
§ 4.Kredyt traci ważność jeżeli:
a) spóźnienie w spłacie należności przekroczyło 30 dni
b) lub okres pomiędzy zakupami miałby przekroczyć 180 dni ( brak aktywnej sprzedaży).
Jednocześnie wskazuję poniższe osoby odpowiedzialne za:
1.
kontakty z INTEGART sp. z o.o. w Błoniu, w tym za składanie zamówień:
imię i nazwisko .................................................. zajmowane stanowisko .............................................
adres mailowy .................................................... telefon kontaktowy:................................................
2.
płatności w firmie:
imię i nazwisko .................................................. zajmowane stanowisko .........................................
adres mailowy .................................................... telefon kontaktowy:.................................................
3.
osoba zarządzająca firmą:
imię i nazwisko .................................................. zajmowane stanowisko .........................................
adres mailowy .................................................... telefon kontaktowy:.................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość informacji podanych w niniejszym wniosku o kredyt
kupiecki. Jednocześnie w przypadku przyznania kredytu kupieckiego zobowiązuję się niezwłocznie ( nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany) poinformować INTEGART sp. z o.o. jakichkolwiek zmianach podanych w niniejszym wniosku i załącznikach, w tym o zmianie formy prawnej,
siedziby, zasad reprezentacji, pod rygorem zawieszenia, bądź odmowy przyznania kredytu.

pieczęć firmowa Wnioskodawcy/Firmy

data i podpis osoby uprawnionej do re prezentacji Wnioskodawcy
.................................................................

Do wniosku załączam:
1.
Kopie aktualnych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wyciąg z rejestru, umowa
spółki) (*), kopie aktualnych zaświadczeń NIP, REGON.
2.
Kopie dokumentów finansowych:
- rachunek zysków i strat lub finalne roczne zestawienie księgi przychodów i rozchodów oraz bilans(*)
- sprawozdanie kwartalne F-01 lub formularz CIT-2 albo PIT-5 (każdy wspólnik osobno) (*)
3.
Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaległości w spłacie zobowiązań
publicznoprawnych.
4.

Aktualna opinia banku prowadzącego rachunek bieżący. (*)

prosimy o składanie odpowiednich dokumentów w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
(* )niepotrzebne skreślić

www.integart.com.pl

Integart Sp. z o.o.
55-330 Błonie, ul. Maszynowa 1
NIP 913-16-16-456
KRS 0000493655 REGON 022325890
Wysokość kapitału zakładowego: 1 600 000 zł
Raiffeisen Bank numer konta 85 1750 1064 0000 0000 2897 6798
ING Bank Śląski numer konta 13 1050 1575 1000 0023 7831 7776

WYPEŁNIA DZIAŁ HANDLOWY INTEGART sp. z o.o. w Błoniu
zakupy gotówkowe (pobranie, przedpłata, gotówka)
1 – data: .............................. nr faktury .............................. kwota brutto ...................................
2 – data: .............................. nr faktury .............................. kwota brutto ...................................
3 – data: .............................. nr faktury .............................. kwota brutto ...................................
Wartość sprzedaży brutto za 20.. r. ..................................................................

Opinia
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.................................................................

DECYZJA INTEGART sp. z o.o. w Błoniu
standardowa ilość dni opóźnionej płatności ............................................
ilość dni opóźnionej płatności po której zaczynamy naliczać odsetki ...................................................
wysokość przyznanego limitu kredytowego ................................................ zł brutto data: ...............................
limit kredytowy podwyższono do .............................................................. zł brutto data: ...............................
limit kredytowy podwyższono do ............................................................... zł brutto data: ...............................
Zabezpieczenia kredytu kupieckiego:
1.
2.
3.

Weksel
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
Inne ..................................

imię i nazwisko: ....................................................................................., data:.............................................
(osoba akceptująca wniosek)
Uwagi
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................

www.integart.com.pl

