Data wpływu wniosku do
DFG Sp. z o.o.:

Numer wniosku w
DFG Sp. z o.o.:

WNIOSEK
O UDZIELENIE PORĘCZENIA
W PROCEDURZE STANDARDOWEJ
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa i adres
Wnioskodawcy
(pieczęć Wnioskodawcy)
Telefon:

Fax:

E-mail:

Forma organizacyjno-prawna:

Numer KRS lub Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej:
PKD

Rodzaj podstawowej
działalności gospodarczej:
NIP

---

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę:

II.

REGON




Planowane nowe zatrudnienie na umowę o pracę:

INFORMACJA O KREDYCIE

Kwota kredytu

Słownie:

Termin spłaty
Przeznaczenie kredytu
Proponowane zabezpieczenie
Nazwa i adres Oddziału Banku

III. INFORMACJA O WNIOSKOWANEJ WYSOKOŚCI PORĘCZENIA
Procent poręczenia
Wnioskowane poręczenie stanowi ________ % kredytu wymienionego w części II. Wniosku
kredytu
Kwota wnioskowanego
poręczenia w zł

Słownie:

Czas trwania poręczenia

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

……………………..
(pieczęć firmowa)
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………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy)

IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki i kryteria
określone w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
2. Wnioskodawca oświadcza, że:
1) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
2) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego lub postępowania naprawczego,
3) nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej,
4) nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące
pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w
trudnej sytuacji (2014/C 249/01)
3. Wnioskodawca będący osobą fizyczną oświadcza, że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo
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.
4. Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną oświadcza, że żadna z osób będących członkami jego organów
zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w pkt. 3
5. Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na podjęcie wszelkich przewidzianych prawem działań mających
na celu ocenę historii jak również aktualnej sytuacji finansowej Wnioskodawcy, w szczególności na
pozyskanie przez DFG Sp. z o.o. informacji z funkcjonujących na terenie UE rejestrów dłużników.
6. Wnioskodawca oświadcza, że został poinformowany odrębnym dokumentem m.in. o tym, że Dolnośląski
Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zamieszczone w niniejszym wniosku zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w
celu jego rozpatrzenia, zawarcia umowy o udzielenie poręczenia i jej wykonania, ewentualnej windykacji
wierzytelności, a także do własnych opracowań zbiorczych i w celach archiwizacji.
7. Wnioskodawca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu Poręczeń Kredytowych DFG Sp. z o.o.
we Wrocławiu, które niniejszym akceptuje.
8. Wnioskodawca oświadcza, że informacje zawarte w niniejszym Wniosku oraz załączonych do niego
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, co stwierdza własnoręcznym podpisem.

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

…………..…………..
(pieczęć firmowa)
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…………………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do działania
w imieniu Wnioskodawcy)

