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

WNIOSKOWANA POŻYCZKA

1. Kwota pożyczki / typ pożyczki PLN
Słownie:

 konsolidacyjna        obrotowa         inwestycyjna         hipoteczna

2. Okres kredytowania / okres spłaty

3. Termin spłaty raty
  15              25

4. Przeznaczenie (cel) pożyczki

5. Rodzaj (typ) rat
  malejące   annuitetowe 

6. Sposób wypłaty
  jednorazowo              w transzach 

WNIOSKODAWCA

7. Pełna nazwa przedsiębiorcy

8. Adres

9. Data rozpoczęcia działalności 10. Telefon

11. Numer KRS 12. Email

13. Numer NIP

14. Numer REGON

15. Ilość zatrudnionych osób
(na koniec ostatniego kwartału)

Załącznik do uchwały nr 23/2022 z dnia 4 maja 2022 r. 
Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

Numer ewidencyjny wnioskuu
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16. Klasa wiodąca PKD lub EKD

17. Forma opodatkowania
(zaznaczyć właściwą odpowiedź)   Księga przychod w i rozchod

  Pełna księgowość

  Ryczał ewidencjonowany

  Karta podatkowa

18. Opis prowadzonej działalności
(główny przedmiot działalności np.:
produkcja, usługi, handel,
budownictwo, inne)

19. Posiadany rachunek bankowy
związany z działalnością
(rachunek bieżący)

Nazwa Banku/SKOKu Numer rachunku bankowego

20. Główni konkurenci,
struktura rynku

ZABEZPIECZENIE

21. Proponowane zabezpieczenie
(przedmiot, rodzaj, podstawa
wyceny)

Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową (obligatoryjnie)
Inne zabezpieczenia nierzeczowe (np. poręczenie):

Zabezpieczenie rzeczowe:
Przedmiot Rodzaj (np. hipoteka KW, 

zastaw rejestrowy itp.)
Podstawa wyceny  
(operat szacunkowy, 
faktura zakupu itp.)  
i wartość z wyceny
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DOTYCZY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

22. Osoba upoważniona do
kontaktów z Funduszem
(imię i nazwisko, stanowisko,
nr telefonu, e-mail)

23. Osoby uprawnione
do reprezentowania
Przedsiębiorcy

Imię i nazwisko Adres  
zamieszkania

PESEL

Dowód osobisty Data ważności
Wydany przez

Imię i nazwisko Adres  
zamieszkania

PESEL
Dowód osobisty Data ważności
Wydany przez

24. Struktura własności
(nazwa, udziały w %)

Podmiot % 

25. Podmioty powiązane
kapitałowo lub osobowo
oraz podmioty partnerskie
(nazwa, NIP, udziały w %)
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DOTYCZY POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ

26. Opis przeznaczenia pożyczki
(opis planowanej inwestycji)

27. Planowane nakłady i struktura finansowania w ramach projektowanej/planowanej inwestycji:

Wyszczególnienie Wydatki na realizację 
(w złotych)

W tym Przewidywany 
termin realizacjiZ kredytu/pożyczki Środki własne

Razem

Razem w % 100%
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INFORMACJE EKONOMICZNO-MAJĄTKOWE

INFORMACJE O MAJĄTKU TRWAŁYM UŻYTKOWANYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

I. NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY, BUDYNKI, LOKALE)

Rodzaj nieruchomości 
i jej lokalizacja

Forma prawna  
władania  
(własność, współwłasność, 
najem, dzierżawa),  
nr księgi wieczystej

Szacunkowa  
wartość rynkowa  
w przypadku  
własności (tys. zł.)

Zakres ubezpieczenia, 
Towarzystwo 
ubezpieczeniowe

Sposób  
wykorzystania

II. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

Rodzaj Forma prawna  
władania  
(własność, leasing, 
dzierżawa)

Szacunkowa 
wartość rynkowa 
w przypadku własności 
(tys. zł.) i rok budowy

Zakres ubezpieczenia, 
Towarzystwo 
ubezpieczeniowe

Ustanowiony 
zastaw lub  
przewłaszczenie
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II. ŚRODKI TRANSPORTU

Marka, nr rejestracyjny Rok  
produkcji

Szacunkowa  
wartość rynkowa  
w przypadku  
własności (tys. zł.)

Forma prawna  
władania  
(własność, leasing)

Zakres ubezpieczenia, 
Towarzystwo 
ubezpieczeniowe

Ustanowione 
zastawy lub  
przewłaszczenia
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INFORMACJE DODATKOWE (stan na koniec ostatniego kwartału)

Zadłużenie kredytowe, pożyczkowe, z tytułu emisji obligacji, leasingowe (leasing finansowy, operacyjny), faktoringowe oraz zobowiązania pozabilansowe – poręczenia (tys.)

Finansujący Rodzaj  
finansowania

Kwota Raty Kwota  
przyznana/ 
limitu 

Aktualne  
zadłużenie

Stopa % (stawka
bazowa + marża)

Data zawarcia 
umowy

Termin  
całkowitej 
spłaty

Data najbliższej 
płatności kapitału

Zabezpieczenie  
(opis + łączna wartość zabezpieczenia)

Uwagi:
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INFORMACJE DODATKOWE (stan na koniec ostatniego kwartału)

Udzielone/otrzymane finansowanie dłużne wewnątrzgrupowe/właścicielskie (tys.)

Udzielone dla Kwota udzielona Aktualne zadłużenie Termin spłaty

Otrzymane od Kwota udzielona Aktualne zadłużenie Termin spłaty

Uwagi:
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INFORMACJE DODATKOWE (stan na koniec ostatniego kwartału)

Struktura wiekowa należności i zobowiązań krótkoterminowych (tys.)

Wyszczególnienie Należności 
ogółem

Należności 
terminowe

Należności 
nieterminowe

w tym nieterminowe (dni):
0-30 31-90 91-180 181-360 powyżej 360

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:

od podmiotów trzecich

od podmiotów powiązanych

Uwagi (np. konsolidowane zobowiązania):

Struktura wiekowa należności i zobowiązań krótkoterminowych (tys.)

Wyszczególnienie Zobowiązania 
ogółem

Zobowiązania 
terminowe

Zobowiązania 
nieterminowe

w tym nieterminowe (dni):
0-30 31-90 91-180 181-360 powyżej 360

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:

wb. Podmiot w trzecich

wb. Podmiot w powiązanych

Uwagi:
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INFORMACJE DODATKOWE (stan na koniec ostatniego kwartału)

Wykaz głównych dostawców i odbiorców wraz z określeniem procentowego udziału w obrotach i standardowego terminu płatności

Główni dostawcy % udział w obrotach (w zakupach) termin rozpoczęcia współpracy termin płatności
1.

2.

3.

4.

5.

Pozostali:

Razem 100

Główni odbiorcy % udział w obrotach (w zakupach) termin rozpoczęcia współpracy termin płatności

1.

2.

3.

4.

5.

Pozostali:

Razem 100

Uwagi dotyczące współpracy:
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OŚWIADCZENIA

1.  Czy wobec Wnioskodawcy toczą się (lub są podstawy do wszczęcia) postępowania sądowe, administracyjne,
egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne, inne?

Tak Nie 

Uwagi:

2. Czy Wnioskodawca zawarł porozumienia, ugody o rozłożeniu długu na raty lub o umorzeniu części zobowiązań?*

Tak Nie 

 Uwagi:

3.  Czy Wnioskodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec instytucji finansowych, wymagalne zobowiązania
publicznoprawne?

Tak Nie 

Uwagi:

4.  Oświadczamy, że jesteśmy:  mikro,  małym,  średnim, podmiotem gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia  
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.),  bądź inną spółką prawa handlowego nie 
spełniającą kryterium MŚP.

5. Oświadczamy, że jestem/śmy  / nie jestem/śmy płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

6.  Oświadczamy, że znam i akceptuję treść Regulaminu udzielania pożyczek dla mikro małych, średnich przedsiębiorstw
przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz treść Uchwał Zarządu Lubelskiego
Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dotycząca taryfy prowizji i opłat m.in. za udzielenie
pożyczki.

7.  Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań na podstawie art. 233 Kodeksu
karnego, niniejszym oświadczam, że  nie byłem/  byłem karany sądownie oraz, że przeciwko mnie   nie toczy,

toczy się postępowanie karne.

8. Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych tj. email, w celu wysyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)

9. Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numeru telefonu, w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Lubelski Regionalny Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 576 z późn. zm.).

10.  Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokument w stwierdzam/my własnoręcznym
podpisem/ami. Świadomy/mi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 Kodeksu karnego jednocześnie
oświadczam/my, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokument w są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
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  zaznaczyć właściwą odpowiedź
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

1.  Pełne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta za ostatnie dwa lata. (dotyczy pełnej
księgowości)

2.  Sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał wraz porównywalnym kwartałem roku poprzedniego. (dotyczy pełnej
księgowości)

3.  Księga Przychodów i Rozchodów za dwa ostatnie lata i okres bieżący. (dotyczy uproszczonej księgowości)

4. Uproszczony rachunek zysków i strat oraz uproszczony bilans. (dotyczy uproszczonej księgowości)

5. Biznes plan przedsiębiorcy, opis inwestycji (dotyczy pożyczek inwestycyjnych).

6. Prognozowane sprawozdania finansowe na okres finansowania wraz ze szczegółowymi założeniami.

7. Dokumentacja do proponowanego zabezpieczenia (operaty szacunkowe, akt notarialny, polisa ubezpieczeniowa).

8.  Aktualne opinie/zaświadczenia z banków/innych instytucji finansowych, w których Wnioskodawca korzysta
z kredytów/pożyczek/gwarancji/leasingu.

9. Zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS i US.

10. Oświadczenie majątkowe: wspólników, właścicieli, PIT-y, udziałowców/akcjonariuszy, poręczycieli.*

11. Umowa lub statut spółki oraz inne dokumenty rejestrowe.

12.  Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich,
Biura Informacji Gospodarczej.

13. Inne

INFORMACJE MARKETINGOWE

Proszę podać co było źródłem informacji o pożyczce udzielanej przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju. 
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* dotyczy spółek osobowych

 .........................................................................................................
miejscowość i data

 .........................................................................................................
data przyjęcia

 .........................................................................................................
stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych  

do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Przedsiębiorcy

 .........................................................................................................
Pieczątka  i podpis pracownika Funduszu przyjmującego wniosek
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Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000PLN.
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1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 
pod adresem ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin, z którym można kontaktować się:

► Korespondencyjnie: ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin;
► Mailowo: biuro@lrfr-lubelskie.pl
► Telefonicznie: (81) 470 73 392.

2.  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, Katarzynę Żółkiewską-Malicką , z którą można się skontaktować pod adresem
email: iod@zeto.lublin.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
►  podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym badania zdolności kredytowej

i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
►  realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
► dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.  W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w dokumentacji pożyczkowej, podstawą ich przetwarzania
będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda;

5.  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Admi-
nistrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych.

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów
prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej
wycofania;

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa).

9. Zgodę można wycofać wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora lub email: iod@zeto.lublin.pl;

10.  Podanie danych osobowych w celu skorzystania z oferty Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., jest
dobrowolne, ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości złożenia wniosku a w konsekwencji brakiem możliwości
podpisania umowy.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Załącznik do uchwały nr 23/2022 z dnia 4 maja 2022 r. 
Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych z związku z zawarciem umowy

W związku z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia 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) (Dz. U.UE. z 
2016 r., L 119, poz. 1) informujemy:
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