ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО (ДОВГОСТРОКОВОГО)
КРЕДИТУ
Дата прийняття повного пакету документів :

Дата заповнення :

Заповнюється БАНКОМ

Найменування підприємства :
Повне:
Скорочене:

Цільове призначення кредиту (придбання партії товарів, плата за послуги, сплата податків, збільшення обсягів виробництва тощо):

Необхідні Вам умови кредиту:
Строк кредиту

Який вид кредиту Ви бажаєте отримати

Джерела погашення зобов'язань

Валюта

Сума кредиту

(кредитна лінія, кредит, аваль векселя, акредитив тощо):

(за рахунок коштів, отриманих від реалізації проекту або угоди; за рахунок основної діяльності тощо)

Альтернативні джерела погашення зобов'язань

:

(є або ні; які: порука, гарантія, фінансове покриття тощо):

П.І.Б.:

Телефон і факс :

Керівника:
Гол. бухгалтера :

Адреса і поштовий індекс підприємства :
Юридична:
Фактична:

Рахунки підприємства :
Поточний №

Банк:

МФО:

2-й поточний №

Банк:

МФО:

Валютний № 1

Банк:

МФО:

Валютний № 2

Банк:

МФО:

Підприємство зареєстроване у виконкомі:

Дата реєстрації :

№ справи:

Підприємство перебуває на обліку в податковій адміністрації:

Дата постановки :

№ реєстрації:

Юридичний статус (форма власності):

Код ЄДРПОУ:

Код платника податків:

Основні види діяльності:

Сектор економіки :

Власник (и), вищестоящий орган управління:

Кількість працівників :

Податкова застава:
(є або ні)

(Примітки)

Дата виникнення

Непогашені кредити/гарантії (кредит/гарантія, лізинг та ін. кредити/гарантії):
Банк-кредитор

Вид кредиту/гарантії

Сума кредиту/гарантії, тис.

Залишок кредиту/гарантії
з %, тис.

Дата отримання

Дата погашення

Що передано в забезпечення під цей кредит/гарантію

Зобов’язання перед третіми особами:
Зміст обов’язку

Сума, тис.

Строк виконання

Забезпечення

Відкриті виконавчі провадження за якими підприємство є Боржником:
Район

Сума боргу,
тис.грн.

Документ на підставі якого відкрите виконавче провадження

Перелік доповнень до Заявки1:
1. Клопотання про надання кредиту із зазначенням суми, строку, бажаної процентної ставки, короткого опису
майна, що надається у заставу (у довільній формі).
2. Довідка від клієнта про відсутність змін в статутних документах (для клієнта банку) або пакет документів
для відкриття поточного рахунку.
3. Протокол зборів засновників про отримання кредиту, передачу у заставу майна.
4. Довідка ВДВС про відсутність відкритих виконавчих виробництв.
5. Фінансова звітність (Ф-1, Ф-2) за останні 2 року, за останній квартал, і за попередній період аналогічний
останньому звітному (всього 4 комплекти звітності).
6. Розшифровка усіх рядків балансу (на останню звітну дату), з питомою вагою більше 5%.
7. Розшифровка усіх рядків Ф-2 (на останню звітну дату).
8. Розшифровка товарної дебіторської і кредиторської заборгованості з вказівкою причин виникнення і термінів погашення (на останню звітну дату).
9. Копії діючих кредитних договорів інших банків та копії договорів по зобов’язанням перед третіми особами.
10. Довідки з банків про рух грошових коштів за останній квартал з щомісячною розбивкою.
11. Довідки з банків про наявність або відсутність заборгованості по кредитах на поточну дату (із зазначенням
сум і наявності простроченої заборгованості).
12. Бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування).
13. Копії договорів з контрагентами.
14. Декларація про податок на прибуток з відміткою податкової інспекції за останні два квартали.
15. Правовстановлюючі документи на пропоноване в забезпечення майно (товар) і документи для передачі
майна (товару) в заставу, згідно списку, наданого Банком.
16. Інші документи на вимогу Банку.
По поручителях (засновники підприємства):
1. Анкета поручителя.
2. Завірена копія паспорта поручителя.
3. Довідка з місця роботи про прибутки за 6 міс.
4. Копія паспорта чоловіка/дружини.
5. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
6. Згода чоловіка/дружини на укладення договору поруки.
Цим підтверджую, що уся надана мною інформація є вірною.
Із ст. 190 і ст. 222 Кримінального кодексу України ознайомлений і зобов'язуюся нести відповідальність за достовірність документів, наданих на вимогу працівників Банку, у зв'язку з чим даю згоду на повну перевірку достовірності вказаних документів та інших вказаних мною відомостей. Анкета заповнена власноручно. Достовірність інформації підтверджую.
Я згоден на те, щоб ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» запрошував необхідну для розвитку взаємовигідної співпраці
інформацію про фінансово-господарський стан нашого підприємства.
Цим надаю згоду на збір, зберігання і використання Банком інформації про Позичальника через будь-яке Бюро кредитних історій для формування кредитної історії Позичальника відповідно до ст.9 Закону України «Про організацію формування і обігу кредитних історій».

ПІБ та Підпис керівника організації _________________

1

____________________
м.п.

Усі копії, подані для отримання кредиту, мають бути завірені підписом уповноваженої особи з вказівкою посади та П.І.Б. і завірені
печаткою організації.

