Centrum Korporacyjne
Doradca Klienta

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA nr …………………
na realizacją projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013

Data wpływu wniosku

Pełna nazwa
Wnioskodawcy:
Numer REGON:
Numer NIP:
Numer KRS/EDG:
PKD:
Liczba pracowników:
Forma prawna:

Wielkość
przedsiębiorstwa:

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Os. Fiz. Prowadząca . Dz. Gosp.

Sp. komandytowa

Spółdzielnia

Sp. cywilna

Sp. komand.-akcyjna

Sp. komunalna

Sp. jawna

Sp. z o.o.

jednostka samorządu terytorialnego

Sp. partnerska

Sp. akcyjna

inna forma (jaka?) …………………

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

duże przedsiębiorstwo

nie dotyczy

średnie przedsiębiorstwo

(należy wybrać zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. UE L
214 z 9.08.2006r)
Siedziba
Wnioskodawcy:

Ulica, nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Identyfikator gminy
(Dz.U. Nr 157, poz.1031)
Województwo:
Tel. stacjonarny:
Tel. kom:
e-mail:
www:

Adres do
korespondencji

Zgodny z adresem siedziby
Inny (jaki?)
Ulica, nr domu/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Tel. stacjonarny:
Tel. kom:

Osoba upoważniona do
kontaktu w sprawie
niniejszego wniosku

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.:
e-mail:

1.

Informacje o
Pożyczce
JESSICA

Wnioskowana kwota (PLN): …………………………

Kwota (PLN) słownie:……………………………………….

Wnioskowany okres finansowania: ……… miesięcy
Sposób spłaty kapitału:
miesięcznie

kwartalnie

półrocznie

jednorazowo

w … dniu miesiąca

w dniu miesiąca ustalonym przez Bank

Sposób spłaty odsetek:
miesięcznie

kwartalnie

w …dniu miesiąca

w dniu miesiąca ustalonym przez Bank

Karencja w spłacie kapitału:
NIE

TAK ………………. m-cy

Proponowane terminy wykorzystania pożyczki:
jednorazowo

w transzach

Jeśli W TRANSZACH, prosimy wypełnić poniższą tabelę:
Kwota

2.

Proponowane
zabezpieczenia

Od (data)

Do (data)

Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Zleceniodawcy prowadzonego przez BOŚ SA
Weksel własny in blanco

Poręczenie

Przelew wierzytelności gospodarczej

Hipoteka

Hipoteka morska

Przeniesienie własności (przewłaszczenie)

Kaucja (art. 102 Prawa Bankowego)

Nieodwołalna blokada środków na rachunku bankowym

Zabezpieczenie wierzytelności z wykorzystaniem papierów wartościowych
Zastaw lub zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
Zastaw na prawach
3.

Informacje o
projekcie

inne (jakie?) ………………………………………………………………

Tytuł:

Projekt realizowany w ramach:
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego: Priorytet 6 Zrównoważony rozwój miast
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych
Numer i nazwa Poddziałania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA
Lokalizacja projektu (adres):
KOD NUTS 3 (zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych dla Celów statystycznych (Dz. U. Nr 214 poz. 1573):
Kategoria interwencji:
9 - Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Realizacja projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
tak

nie

4.

Krótki opis
projektu
(maksimum 2000
znaków)

Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksimum 2000 znaków)

Opis przedmiotu projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego

5.

Uzasadnienie
realizacji projektu
zgodnie z celami
Inicjatywy
JESSICA

Cele projektu, realizacja celów RPO WSL wraz z uzasadnieniem (maksimum 2000 znaków):

Zgodność projektu z Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) wraz z uzasadnieniem (maksimum 2000 znaków):

6.

Wskaźniki
osiągnięcia celów
projektu

Docelowe wartości wskaźników realizacji projektu (należy wybrać wskaźniki produktu i rezultatu dla danego rodzaju projektu
miejskiego z „Zestawienia wskaźników produktów i rezultatu” stanowiącego załącznik nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL
spośród wskaźników wymienionych dla Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” (Poddziałanie 6.2.1, 6.2.2.);
„Zestawienie wskaźników …” dostępne jest na stronie internetowej RPO WSL; przy określeniu wartości docelowej należy
przyjąć, jako wartość bazową zero)
Zakres
informacji
Produkty i
rezultaty projektu
Wskaźniki
produktu
…

Opis
(przykłady wskaźników produktów i rezultatów)

Nazwa wskaźnika

Jedn.

Liczba zrewitalizowanych obiektów

szt.

Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów

m²

Liczba wybudowanych obiektów

szt.

Powierzchnia wybudowanych obiektów

m²

…

Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego*

szt.

Wskaźniki
rezultatu
…

Nazwa wskaźnika

Jedn.

Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem*
Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej
wsparciem*
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów*

szt.

Liczba utworzonych przedsiębiorstw*

szt.

Liczba nowych miejsc pracy*

szt.**

Wartość
docelowa

Wartość
docelowa

osoby
ha

*wskaźniki obowiązkowe
** liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czas pracy (EPC)
Sposoby monitorowania oraz pomiar wskaźników produktów i rezultatów (celów projektu), zgodnie z Wytycznymi do
monitoringu i sprawozdawczości RPO WSL:

7.

Harmonogram
realizacji projektu

Zakres informacji

Opis

Harmonogram realizacji zadań/etapów
projektu

Zakres prac

2011
I

II

2012
III

IV

I

II

2013
III

IV

I

II

2014
III

IV

I

II

III

IV

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu w
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Uzyskanie prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Termin rozpoczęcia procedury przetargowej
i podpisania umowy z wykonawcą robót
Wykonanie robót w poszczególnych etapach
realizacyjnych [wyszczególnić]
Termin zakończenia rzeczowej realizacji
projektu (odbiór końcowy robót)
Rozliczenie końcowe zadania
inwestycyjnego

8.

Efekt ekologiczny
projektu (jeśli
dotyczy):

Zgodność z polityką ochrony środowiska:

Oddziaływanie projektu na środowisko naturalne (maksimum 2000 znaków):
tak
nie

Ocena wpływu na obszary objęte Siecią NATURA 2000
Czy decyzją stosownego organu uznano, iż projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte, lub które mają
być objęte siecią NATURA 2000?
Tak/ Nie/ Nie uzyskano decyzji/ Nie dotyczy

9.

Planowane
wydatki na
realizację
projektu i źródła
finansowania:

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: dd/mm/rrrr
Wydatki niezbędne do realizacji projektu/całkowity koszt realizacji inwestycji (w tys. PLN):
Wydatki kwalifikowane (w tys. PLN):
Wydatki niekwalifikowane (w tys. PLN):

Rodzaje wydatków niezbędnych do realizacji projektu (maksimum 2000 znaków):

Planowane źródła finansowania wydatków kwalifikowanych projektu (w tys. PLN):

Pożyczka JESSICA (w tys. PLN/ %):
Środki własne Wnioskodawcy (w tys. PLN/ %):
Kredyt inwestycyjny w BOŚ S.A.(w tys. PLN/ %):
Inne (w tys. PLN/ %) wymienić:

Sposób wykazania ponoszenia wydatków z należytą starannością tj celowo, oszczędnie, racjonalnie – w przypadku
Wnioskodawców, którzy nie podlegają Ustawie PZP (maksimum 2000 znaków):

10.

Zgodność z
Ustawą Prawo
Zamówień
Publicznych

Liczba kontraktów, w ramach których będzie realizowany projekt:
Tryb / tryby postępowania:
Przedmiot zamówienia

Tryb
postępowania

Daty rozpoczęcia/
zakończenia procedury

Numer
ogłoszenia

Opis sposobu przeprowadzenia zamówień publicznych:
11.

Pomoc publiczna:

Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę na realizację projektu, którego dotyczy wniosek:

Wnioskodawca uzyskał z innych źródeł pomoc publiczną na realizację projektu w tym pomoc de minimis:
tak

nie

Kwota pomocy publicznej otrzymana na dofinansowanie wydatków kwalifikowanych (w tys. PLN):
W tym kwota pomocy de minimis (w tys. PLN)
Informacja o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich latach budżetowych
Lp.

Dzień udzielenia
pomocy

Instytucja
udzielająca pomocy

Wartość w EUR

1.

2.

3.

Czy wszystkie nabywane środki trwałe będą nowe? (dotyczy dużych przedsiębiorstw)
tak

12

Wykonalność
instytucjonalna
projektu:

nie

nie dotyczy

Sposób zarządzania projektem (maksimum 1000 znaków):

Trwałość rezultatów projektu (maksimum 1000 znaków):

Dane źródłowe (decyzje,
zaświadczenia)

13

Doświadczenie w
realizacji
projektów z
dofinansowaniem
UE:

Doświadczenie
Wnioskodawcy
Tytuł projektu

Okres realizacji

Budżet projektu
[tys. PLN]

Źródło
finansowania

Najważniejsze cele i
rezultaty projektu

1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

14

Pozostałe
informacje o
projekcie, w tym
zgodność
projektu z
dokumentami
strategicznymi
krajowymi/
wojewódzkimi/
powiatowymi

15.

Właściciele/
Wspólnicy i
osoby
reprezentujące
Wnioskodawcę

16.

Powiązania
kapitałowe i
organizacyjne

Zgodność z politykami horyzontalnymi
– co najmniej neutralny wpływ na
polityki horyzontalne UE wymienione
w art.16 i 17 rozporządzenia
1083/2006 tj. z polityką równych
szans i zasadą zrównoważonego
rozwoju
Zgodność z dokumentami
strategicznymi krajowymi/
wojewódzkimi/ powiatowymi

Opis (maksimum 1500 znaków):

Oddziaływanie na sferę społeczną/
poprawę jakości życia mieszkańców:

Opis (maksimum 1500 znaków):

Oddziaływanie na sferę ekonomiczną,
w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis (maksimum 1500 znaków):

Oddziaływanie na rynek pracy

Opis (maksimum 1500 znaków):

Wysoka wartość kulturowa,
architektoniczna zrewitalizowanego
obszaru/obiektu

Opis (maksimum 1500 znaków):

Realizacja projektu na obszarze
poprzemysłowym lub powojskowym

Opis (maksimum 1500 znaków):

Imię i nazwisko/
Nazwa firmy

Opis (maksimum 1500 znaków):

PESEL/REGON

Pełniona funkcja
(dla os. fiz.)

Udziały w kapitale
zakładowym (%)

brak
Nazwa firmy/

Imię i nazwisko
(Powiązania kapitałowepowyżej 20% kapitału lub
prawa do wykonania co
najmniej 20% głosów,
zależności
handloweudziały tylko równe lub
powyżej 50%, wzajemne
poręcznia, gwarancje)
* % kapitału/głosów/stanowiska i funkcje
osoby
**
stopień
pokrewieństwa/rodzaj
poręczenia/gwarancje/zal
eżności handlowe

Siedziba

Forma
prawna

EKD/PKD

REGON/
PESEL

Powiązania
kapitałowe*

Powiązania
organizacyjne**

17.

Informacje o
rachunkach
bieżących

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział

Data otwarcia

Numer rachunku

Rodzaj rachunku

Data otwarcia

Numer rachunku

Rodzaj rachunku

inny bank
Nazwa Banku

18.

Informacja o zadłużeniu Wnioskodawcy
brak
zgodnie z poniższą tabelą
Rodzaj
produktu

19.

Bank/ Instytucja
finansowa/
Leasingodawca

Kwota

Wauta

Termin
całkowitej
spłaty

Oprocento
Rodzaj
Aktualne Wysokość
wanie
zabezpieczenia zadłużenie
raty

Udzielone poręczenia
Nazwa podmiotu

20.

Data
udzielenia

Informacja o
transakcjach
pochodnych

Rodzaj zobowiązania

Kwota

Termin ważności

Oświadczamy, że na dzień ……………………… r. nie posiadamy/posiadamy zawartych transakcji pochodnych w innych
bankach
Jeśli POSIADAMY, prosimy wypełnić poniższą tabelę
Rodzaj transakcji

Nazwa banku

Suma
nominałów
i waluta

Wycena
bieżąca w PLN

Rodzaj
zabezpieczenia

Data zapadalności
transakcji

21.

Informacja o
posiadanych limitach
dla transakcji
pochodnych w
innych bankach

Oświadczamy, że na dzień ……………………… r. nie posiadamy/posiadamy limitów dla transakcji pochodnych w innych
bankach
Jeśli POSIADAMY, prosimy wypełnić poniższą tabelę
Rodzaj limitu

22.

Nazwa banku

Należności,
zobowiązania, zapasy

Kwota limitu w
PLN

Rodzaj zabezpieczenia

Data ważności limitu

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności przeterminowane

Stan na koniec ubiegłego roku
obrachunkowego

Stan na dzień ostatniego
sprawozdania finansowego

Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane powyżej 181 dni
Należności dochodzone na drodze sądowej
Utworzone rezerwy na należności
przeterminowane
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania przeterminowane
Przeterminowane od 1 do 30 dni
Przeterminowane od 31 do 90 dni
Przeterminowane od 91 do 180 dni
Przeterminowane powyżej 181 dni
Inne zobowiązania
Gwarancje/poręczenia
Akredytywy
Leasing operacyjny
Pozostałe
Odsetki od kredytów bankowych
Jeśli występują zapasy trudno zbywalne, prosimy o podanie powodów ich wystąpienia:

Zapasy składowane powyżej 180 dni wynoszą ………………………….. % zapasów ogółem (wartościowo).

Otrzymane dotacje z opcją zwrotności:

Oświadczam(y), że:
Wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
Nie zalegam(y) z płatnością zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Nie zalegam(y) z płatnością zobowiązań na rzecz Urzędu Skarbowego
Wnioskowane produkty wykorzystam(y) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
Posiadam(y) pełną zdolność do czynności prawnych
W okresie finansowania, zobowiązuję(my) się do zapewnienia miesięcznych wpływów w wysokości (PLN): ………………………………………
Nie jest wobec mnie (nas) prowadzone postępowanie sądowe, arbitrażowe lub egzekucyjne w administracji ani w okresie ostatnich 6 miesięcy nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne, a także nie były
wystawiane tytuły egzekucyjne

TAK

NIE

Nie posiadam(y) wymagalnych zobowiązań w innych bankach
TAK
NIE
W okresie 6 miesięcy nie były prowadzone wobec mnie (nas) ani nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze bądź likwidacyjne
TAK
NIE
Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi
TAK
NIE
Posiadam(y) ważne (aktualne ) koncesje, zezwolenia, licencje na prowadzenie działalności gospodarczej
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
Prowadzim(y) działalność gospodarczą w tej samej branży gospodarki od co najmniej 12 miesięcy
TAK
NIE
Proponowany przedmiot zabezpieczenia nie jest obciążony prawami osób trzecich
TAK
NIE
Nie ciąży na nas obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość uzyskanej pomocy publicznej, co do której Unia Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Projekt będzie realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) lub, jeśli nie dotyczy, wydatki będą ponoszone z
należytą starannością
TAK
NIE
Zgodnie z art.207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację programów z udziałem funduszy UE
TAK

NIE

Znane nam są przepisy dotyczące pomocy publicznej, w których rozumieniu nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej
TAK
NIE
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję/my się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu przez okres 5 lat od finansowego zakończenia realizacji Projektu (3
lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców).
TAK
NIE
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku na realizację Projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone sfinansowanie całkowite lub częściowe
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
TAK
NIE
Jestem/śmy świadomy/i odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień § 297 kodeksu karnego dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego
dokumentu. Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem
TAK
NIE
Wyrażam(y) zgodę na:
Przekazywanie naszych danych osobowych oraz informacji o czynnościach bankowych, związanych z ubieganiem się o kredyt.
1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.)
w zakresie i na warunkach określonych w ustawie,
2)instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (t. j. Dz. U. z 2002r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w tym:
a)Biuru Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A,
b) do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17A.
Upoważniamy Bank do wystąpienia za pośrednictwem BIK do biur informacji gospodarczej z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących naszych zobowiązań.
TAK
NIE
Gromadzenie i przetwarzanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. dotyczących nas informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze nas
wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, zwanych dalej „Informacjami” i udostępnianie Informacji przez Bank, Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A oraz na przetwarzanie i udostępnianie Informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. - przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia otrzymania Informacji przez Bank i
Biuro Informacji Kredytowej S.A., w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw
TAK
NIE
Przekazywanie nam przez Bank informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dania 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204 z późn. zm.)
TAK
NIE
Przekazywanie nam przez Bank informacji marketingowych i ofert dotyczących usług i produktów podmiotów zależnych i współpracujących z Bankiem
TAK
NIE
Niniejszą zgodę składamy dobrowolnie i oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o uprawnieniach przysługujących nam na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do
treści naszych danych oraz ich poprawiania.
Podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że nasze dane będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust 1 pkt 5 powołanej ustawy w celu prowadzenia marketingu własnych usług i produktów przez Bank.
Informacja Banku
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aleja Jana Pawła II 12 jako administrator danych osobowych informuje, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu
podjęcia przez Bank niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe lub Regulaminów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom wskazanym
w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w szczególności do banków, biur informacji gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, chyba że Państwo upoważnią Bank do przetwarzania
swoich danych osobowych w szerszym zakresie.
Bank informuje o przysługującym Państwu prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania czynności bankowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami
wewnętrznymi Banku.
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje/uwagi

Miejscowość

Data

Za Wnioskodawcę
Stempel firmowy, imiona i nazwiska, podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę

Potwierdzam, że podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz podpisy
współmałżonka(ów) zostały złożone w mojej obecności/ Potwierdzam za zgodność podpisów z kartą
wzoru podpisów
Data

(Podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika Banku/ podmiotu współpracującego z
Bankiem)

