Dokumenty wymagane do udzielenia PoŜyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A.
L.p.

Dokumenty

DOKUMENTY APLIKACYJNE
1. Wniosek o udzielenie PoŜyczki JESSICA
DOKUMENTY DOTYCZĄCE STATUSU PRAWNEGO KLIENTA
Jednostka samorządu terytorialnego
1. Statut Jednostki Samorządu Terytorialnego
2. Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
W przypadku kredytów krótkoterminowych - uchwała budŜetowa określająca maksymalną wysokość
kredytów i poŜyczek krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budŜetowym
4.
oraz Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta (bądź Uchwała Zarządu Powiatu) okreslające kwotę, cel,
termin i źródło spłaty kredytu
W przypadku kredytów długoterminowych - uchwała odrębna organu stanowiącego j.s.t. w sprawie
zaciągnięcia kredytu, określająca kwotę kredytu, okres kredytowania, źródła spłaty kredytu (w przypadku
5. gmin) lub uchwała budŜetowa zawierająca upowaŜnienie dla zarządu j.s.t. do zaciągania kredytów,
poŜyczek, wraz z Zarządzeniem Wójta/Burmistrza/Prezydenta (bądź Uchwała Zarządu Powiatu)
okreslającym kwotę, cel, termin i źródło spłaty kredyt
Uchwały w sprawie powołania osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania
6.
zobowiązań majątkowych
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące wolny zawód
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP lub NIP-PL
4. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
5. Zgoda współmałŜonka na zaciągnięcie zobowiązania w przypadku ustawowej wspólności małŜeńskiej
6. W przypadku rozdzielności majątkowej- orzeczenie o rozdzielności majątkowej
7. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w przypadku wolnych zawodów
Spółka cywilna
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie NIP lub NIP-PL
4. Umowa spółki (wraz ze wszystkimi zmianami lub teks jednolity)
5. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
6. Zgoda współmałŜonka na zaciągnięcie zobowiązania w przypadku ustawowej wspólności małŜeńskiej
7. W przypadku rozdzielności majątkowej- orzeczenie o rozdzielności majątkowej
8. Dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu w przypadku wolnych zawodów
Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
Odpis z KRS (odpis nie starszy niŜ 3 miesiące na dzień złoŜenia wniosku o udzielenie produktu
1. kredytowego jest wymagany do podpisania umowy, do analizy wniosku Klient dostarcza odpis, którym
dysponuje w danej chwili)
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie NIP lub NIP-PL
Akt załoŜycielski tj. Umowa spółki w formie aktu notarialnego (w przypadku spółki jawnej i partnerskiej
4.
wystarczająca jest pisemna forma umowy)/statut (wraz ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity)
Uchwała zezwalająca na zaciągniecie wnioskowanego zobowiązania finansowego lub ustanowienie
5.
zabezpieczenia - jeśli wynika to z umowy spółki
Pełnomocnictwa (szczególne lub rodzajowe) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Klienta (w tym do zaciągania zobowiązań lub podejmowania czynności
6.
związanych z podpisaniem umów ) - jeśli nie wynikają one z KRS, umowy spółki/statutu lub uchwały
wspólników o powołaniu zarządu lub pelnomocnika
7. Uchwała w sprawie wyboru zarządu (lub postanowienie sądu w tej sprawie)
8. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
Tylko w przypadku wspólników spółek osobowych/wspólników odpowiadających całym swoim
9. majątkiem - Zgoda współmałŜonka na zaciągnięcie zobowiązania w przypadku ustawowej wspólności
małŜeńskiej
Tylko w przypadku wspólników spółek osobowych/wspólników odpowiadających całym swoim
10.
majątkiem - W przypadku rozdzielności majątkowej- orzeczenie o rozdzielności majątkowej
11. Dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu w przypadku wolnych zawodów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka akcyjna
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Odpis z KRS (odpis nie starszy niŜ 3 miesiące na dzień złoŜenia wniosku o udzielenie produktu
kredytowego jest wymagany do podpisania umowy, do analizy wniosku Klient dostarcza odpis, którym
dysponuje w danej chwili)
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie NIP lub NIP-PL
Akt załoŜycielski tj. Umowa spółki w formie aktu notarialnego/statut (wraz ze wszystkimi zmianami lub
4. tekst jednolity) i Uchwała wspólników (dotyczy sp. z o.o) o powołaniu zarządu lub pełnomocnika (o ile nie
wynika to z umowy/statutu spółki)
Pełnomocnictwa (szczególne lub rodzajowe) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Klienta (w tym do zaciągania zobowiązań lub podejmowania czynności
5.
związanych z podpisaniem umów ) - jeśli nie wynikają one z KRS, umowy spółki/statutu lub uchwały
wspólników o powołaniu zarządu lub pelnomocnika
6. Uchwała w sprawie wyboru zarządu (lub postanowienie sądu w tej sprawie)
7. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
Uchwała zezwalająca na zaciągniecie wnioskowanego zobowiązania finansowego lub ustanowienie
8.
zabezpieczenia - jeśli wynika to z umowy spółki
Przedsiębiorstwo państwowe
1. Odpis z rejestru przedsiębiorstw państwowych
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie NIP lub NIP-PL
4. Statut przedsiębiorstwa państwowego
Zgoda organu załoŜycielskiego/Ministra Skarbu na zaciągnięcie zobowiązania, o ile nie wynika to z rejestru
5.
lub statutu
Nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i
6.
obowiązków majątkowych
7. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
Spółdzielnia
Odpis z KRS (odpis nie starszy niŜ 3 miesiące na dzień złoŜenia wniosku o udzielenie produktu
1. kredytowego jest wymagany do podpisania umowy, do analizy wniosku Klient dostarcza odpis, którym
dysponuje w danej chwili)
2. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON
3. Dokument potwierdzający nadanie NIP lub NIP-PL
4. Statut spółdzielni, określający w szczególności nazwę spółdzielni, siedzibę, teren i przedmiot działania
Nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i
5.
obowiązków majątkowych
Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni określająca najwyŜszą sumę zobowiązań, jaką spółdzielnia
6.
moŜe zaciągnąć lub oświadczenie członków zarządu o braku takich ograniczeń
Dokument zawierający zgodę właścicieli lokali na zaciagnięcie kredytu/obciąŜenie nieruchomosci (o ile
7.
wymagana jest taka zgoda)
8. Koncesja/Zezwolenia/ Licencja (o ile prowadzona działalność gospodarcza tego wymaga)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
Jednostka samorządu terytorialnego
Sprawozdania o nadwyŜce/deficycie za ostatni pełny rok poprzedzający złoŜenie wniosku i ostatni
1.
zakończony kwartał
Sprawozdania o naleŜnościach i zobowiązaniach wg tytułów dłuŜnych za ostatni pełny rok poprzedzający
2.
złoŜenie wniosku i ostatni zakończony kwartał
Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za ostatni pełny rok poprzedzający złoŜenie wniosku i ostatni
3.
zakończony kwartał
Prognoza wykonania budŜetu w okresie kredytowania (zalecane wykazanie w prognozie):
- dochodów bieŜących i majątkowych,
4. - wydatków bieŜących i majątkowych,
- zadłuŜenia na koniec kaŜdego roku,
- obsługi zadłuŜenia tj. spłaty kapitału i odsetek od kredytów, papierów wartościowych, obligacji
5. Opinia RIO dotycząca wykonania budŜetu za ostatni rok budŜetowy
6. Opinia RIO o moŜliwości spłaty wnioskowanej Pozyczki JESSICA
7. Opinia RIO o prognozie kwoty długu
8. Oświadczenie o wartości mienia komunalnego
Pełna księgowość
Sprawozdanie F-02 lub sprawozdanie finansowe (tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja
1.
dodatkowa) za 2 ostatnie lata obrachunkowe
Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy oraz za
2.
analogiczny okres roku poprzedniego
Opinia biegłego rewidenta, raport uzupełniający opinię z badania sprawozdań finansowych, rachunek
przepływów pienięŜnych, zestawienie zmian w kapitale własnym (o ile jest wymagane przepisami prawa).
3.
W przypadku gdy Opinia biegłego rewidenta nie jest wymagana przepisami prawa wówczas konieczność
przedłoŜenia CIT 8/PIT 36/ PIT 36L
4. Sprawozdania z działalności za 2 ostatnie lata obrachunkowe, o ile jest wymagane przepisami prawa
Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego z 2 ostatnich lat
5.
obrachunkowych (o ile jest wymagana przepisami prawa)
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Prognoza wyników finansowych na okres finansowania (nie dotyczy finansowania do 24 miesięcy kredytem
obrotowym i gwarancji, z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu; poŜyczek hipotecznych do 2 mln PLN lub
transakcji, dla której klient przedstawi płynne zabezpieczenie spłaty)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (jeśli dotyczy)
Struktura organizacyjna grupy
x
Liczba posiadanych udziałów i udział w głosach w innych podmiotach
x
Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej, o ile jest wymagane przez Ustawę o Rachunkowości
x
Wyniki finansowe podmiotów powiązanych, o ile mają istotny wpływ na wyniki grupy - tj. np. 20% udział w
x
kapitałe własnym Wnioskodawcy, 20% realizowanej sprzedaŜy/zakupów Wnioskodawcy i in.
Zestawienie transakcji wzajemnych (zakupy/sprzedaŜ) z podmiotami powiązanymi, o ile ich udział jest
x
istotny
INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WSZYSTKICH
x
Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS (nie starsze niŜ miesiąc przed datą złoŜenia do
Banku)
x
Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego (nie starsze niŜ miesiąc przed datą
złoŜenia do Banku)
x
Historia rachunku z innego banku z informacjami o średniomiesięcznych wpływach za ostatnie 3 miesiącew przypadku Klientów nie posiadających rachunku w Banku lub posiadających krócej niŜ 3 miesiące
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Opinia bankowa- o ile jest wymagana*
Umowy najmu
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DOKUMENTY WYMAGANE DLA POśYCZKA JESSICA
Studium wykonalności sporządzone zgodnie z:
- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL),
- Szczegółowym opisem priorytetów RPO WSL,
- kryteriami krajowych wytycznych dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 wydanymi przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz przepisami dotyczacymi pomocy
publicznej,
- Przewodnikiem „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Fundusz Strukturalny - EFRR,
Fundusz Spójności i ISPA) wydanym przez Komisję Europejską,
- Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w
tym projektów generujących dochód, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Uwaga: Prognozy finansowe wraz z wyliczeniami wskaźnikow naleŜy przedstawić w w wersji elektronicznej
w formacie MS Excel (z formułami bez ochrony arkuszy)
Pozwolenia i uzgodnienia środowiskowe (jeśli dotyczy) w tym raport oddziaływania na środowisko lub
dokument potwierdzający, Ŝe dla danej inwestycji raport nie musi być sporządzony
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (o ile prawo budowlane
niniejszych dokumentów wymaga)
Umowy z wykonawcami
Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000
Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary NATURA 2000
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
1) Kopia decyzji o warunkach zabudowy
2) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagispodarowania przestrzennego
Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-uŜytkowy
Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt
Oświadczenie o prawie do dysponownia nieruchomością na cele budowlane/oświadczenie beneficjenta o
prawie do dyponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług)
Oświadczenie, Ŝe projekt wpisany jest w Lokalny Program Rewitalizacji
Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji sporządzony przez osobę do tego uprawnioną
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niŜ de minimis zgodnie z
Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. 53.4779.312)
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DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ
I.
1.
2.
3.

1
Karta Informacyjna, w przypadku, gdy poręczycielem/wystawca weksla/składającym oświadczenie
patronackie jest osoba fizyczna
Zgoda współmałŜonka poręczyciela/wystawcy weksla na udzielenie poręczenia/wystawienie weksla
własnego (tylko w przypadku, gdy poręczyciel/wystawca weksla jest we wspólności ustawowej ze
współmałŜonkiem) lub dokument o rozdzielności majątkowej
Uchwała odpowiedniego organu o udzieleniu zabezpieczenia w postaci poręczenia/wystawienia weksla
własnego
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VI.
1.
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Dokumenty formalno - prawne dotyczące poręczyciela (KRS, REGON, NIP, kopia dokumentu toŜsamości w przypadku osoby fizycznej)
Sprawozdania finansowe (jeŜeli poręczycielem jest podmiot gospodarczy)
Bilans lub sprawozdania finansowe F-02 min. za 2 ostatnie lata obrachunkowe
Rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01 za 2 ostatnie zamknięte lata obrachunkowe
Sprawozdanie F-01 za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy lub wydruk rachunku wyników i bilansu
sporządzony np. przez system księgowy Klienta oraz za analogiczny okres roku ubiegłego
Opinia biegłego rewidenta, raport uzupełniający opinię z badania sprawozdań finansowych, rachunek
przepływów pienięŜnych, zestawienie zmian w kapitale własnym (o ile jest wymagane przepisami prawa).
W przypadku gdy Opinia biegłego rewidenta nie jest wymagana przepisami prawa wówczas konieczność
przedłoŜenia CIT 8/PIT 36/ PIT 36L
Sprawozdania z działalności za 2 ostatnie lata obrachunkowe, o ile jest wymagane przepisami prawa
Przelew wierzytelności gospodarczej
Umowa, z której ma być dokonana cesja wierzytelności
Inne dokumenty stwierdzające istnienie cedowanej wierzytelności (np. faktury, dowody wydania towaru,
itp.)
W przypadku gdy cedowaną wierzytelnością jest wierzytelność z tytułu akredytywy dokumentowej warunki otwarcia akredytywy oraz dowód powiadomienia banku potwierdzającego akredytywę
Przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej
Umowa rachunku bankowego i regulamin prowadzenia rachunku
Zastaw lub zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
Dokument jednoznacznie określający przedmiot zastawu, np. wydruk stanów magazynowych, wydruk z
ewidencji srodków trwałych, umowy zakupu, faktury, dowody rejestracyjne
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np. wycena, faktura zakupu, wydruk
środków trwałych, aktualna polisa ubezpieczeniowa)
Dokumenty wskazujące na stan obciąŜeń przedmiotu zabezpieczenia (np. oświadczenie osoby
udzielającej zabezpieczenia wskazujące istnienie lub brak obciąŜenia, zaświadczenie lub odpis z
centralnego rejestru zastawów)
Uchwała wspólników (sp. z o.o.), gdy ma miejsce zastaw na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej
części
Polisa ubezpieczeniowa przedmiotu zastawu (wraz z dowodem opłacenia składek oraz OWU)
Zastaw na prawach
Umowa spółki/statut - w przypadku, gdy zastaw na udziałach/akcjach
Odpis z KRS spółki na udziałach/akcjach której ma być ustanowiony zastaw
Oświadczenie zarządu spółki, Ŝe udziały nie są zastawione zastawem zwykłym
Pisemna zgoda spółki na zastawienie udziałów, jeŜeli umowa spółki uzaleŜnia ustanowienie zastawu od
wyraŜenia zgody przez spółkę
Dokumenty wskazujące na stan obciąŜeń przedmiotu zabezpieczenia (np. wyciąg z rachunku papierów
wartościowych, oświadczenie osoby udzielającej zabezpieczenia wskazującej na istnienie lub brak
obciąŜenia, wyciąg z rejestru zastawów)
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np. wycena)
Weksle, obligacje/akcje/bony skarbowe/zmaterializowane, na których ma być dokonany zastaw
Statut funduszu inwestycyjnego, gdy zastaw ustanawiany jest na jednostkach uczestnictwa funduszu
inwestycyjnego otwartego
Hipoteka morska
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np.wycena)
Dokumenty wskazujące na stan obciąŜeń przedmiotu zabezpieczenia (np. wyciąg z rejestru okrętowego)

Uwierzytelniona notarialnie zgoda wierzycieli, w przypadku gdy statek obciąŜony jest hipotekami morskimi
na rzecz innych wierzycieli
4. Polisa ubezpieczeniowa (wraz z dowodem opłacenia składek oraz OWU)
5. Oświadczenie właściciela statku (z podpisem notarialnie potwierdzonym)
VII. Hipoteka zwykła lub kaucyjna
Aktualny (z ostatnich 3-ch m-cy) odpis z księgi wieczystej/ zbioru dokumentów prowadzonej dla
1. nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia lub dla nieruchomości, z której ma być wydzielona
nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie spłaty wierzytelności
Wstępny projekt podziału nieruchomości pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ administracji
2. samorządowej lub decyzja o podziale nieruchomości, w przypadku wydzielania części nieruchomości,
która podlegać będzie obciąŜeniu hipoteką
Akt notarialny potwierdzający prawo własności do nieruchomości lub przydział lokalu przez spółdzielnię
mieszkaniową; w przypadku deklarowanego przez Wnioskodawcę uzasadnionego braku aktu notarialnego,
3.
Bank moŜe odstąpić od Ŝądania złoŜenia aktu notarialnego, o ile odpis z księgi wieczystej lub równowaŜny
mu dokument wskazuje aktualnego właściciela nieruchomości
Aktualny (z ostatnich 12-u m-cy) operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości,
dokonany przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Bank (lista rzeczoznawców
4.
majątkowych akceptowanych przez Bank znajduje się na stronie intranetowej DOK ) /ewentualnie
potwierdzenie aktualności operatu lub aktualizacja wyceny, jesli wycena niejest starsza 2 lata)
3.
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Dokument potwierdzający powierzchnię uŜytkową lokalu lub budynków znajdujących się na nieruchomości
5. (np. fragment projektu architektoniczno- budowlanego, wypis z kartoteki budynków/lokali) o ile
powierzchnia ta nie wynika z pozwolenia na uŜytkowanie budynku, odpisu z księgi wieczystej lub
zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej które zostały dołaczone do operatu szacunkowego
Zdjęcia nieruchomości (w tym wewnątrz i na zewnątrz budynków), o ile nie zostały zamieszczone w
6.
operacie szacunkowym w formie elektronicznej lub papierowej
7. Wypis z rejestru gruntów
Wyrys z ewidencji gruntów i budynków lub fragment mapy zasadniczej lubwypis i wyrys z miejscowego
8.
planu zagospodarowania przestrzennego (dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych)
Uchwała organu stanowiącego, właściwego dla formy prawnej Wnioskodawcy, w sprawie wyraŜenia zgody
9.
na obciąŜenie nieruchomości hipoteką
Polisa ubezpieczeniowa lokalu lub budynków znajdujących się na nieruchomości wraz z dowodem
10. opłacenia składki/raty składki, jeŜeli opłacenie składek nie jest potwierdzone na polisie ubezpieczeniowej,
OWU)
VIII. Przeniesienie własności (przewłaszczenie)
Dokument jednoznacznie określający przedmiot przewłaszczenia, np. wydruk stanów magazynowych,
1.
wydruk z eweidencji srodków trwałych, umowy zakupu, faktury, dowody rejestracyjne
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np. wycena, faktura zakupu, wydruk
2.
środków trwałych, aktualna polisa ubezpieczeniowa)
Dokumenty wskazujące na stan obciąŜeń przedmiotu zabezpieczenia (np. oświadczenie osoby
3. udzielającej zabezpieczenia wskazujące istnienie lub brak obciąŜenia, zaświadczenie lub odpis z
centralnego rejestru zastawów)
4. Polisa ubezpieczeniowa przedmiotu przewłaszczenia (wraz z dowodem opłacenia składek oraz OWU)
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami (art.112 Ordynacji Podatkowej) - nie
5.
starsze niŜ 3 dni przed datą zawarcia umowy przewłaszczenia
6. Ubezpieczenie składników majątku oraz przelew wierzytelności pienięŜnej z umowy ubezpieczenia
IX. Zabezpieczenie wierzytelności przy wykorzystaniu papierów wartościowych
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np. wyciąg z rachunku papierów
1.
wartościowych)
2.

Regulamin świadczenia usług brokerskich lub regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych
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Pełnomocnictwo do pobrania środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek
x
samorządu terytorialnego, ZUS, FUS
X. Nieodwołalna blokada środków na rachunku bankowym
Dokumenty informujące o wartości przedmiotu zabezpieczenia (np. wyciąg z rachunku, do którego ma być
x
1.
ustanowione pełnomocnictwo)
XI. Kaucja (zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego)
1. Dowód wpłaty środków na rachunek Banku
x
W przypadku, gdy Klient jest dotychczasowym Klientem Banku dla zaświadczenia REGON, NIP, EDG,
KRS dopuszcza się moŜliwość przyjęcia oświadczenia Klienta o aktualności dokumentów.
* Opinia bankowa jest wymagana w sytuacji gdy:
* Opinia bankowa jest wymagana w sytuacji gdy:
- nowy kredytobiorca lub przerwa w kredytowaniu w BOŚ S.A. dłuŜsza niŜ 1 rok,
- aktualne ekspozycje kredytobiorcy w BOŚ S.A. klasyfikowane są do kategorii innych niŜ kategoria „normalne” i/lub wobec kredytobiorcy
wystąpiły przesłanki utraty wartości,
- kredytobiorca notowany w CBD BR, niezaleŜnie od trwania przyczyny notowania
- kredytobiorca ubiegający się o kredyt w rachunku bieŜącym posiadający rachunek bieŜący w Banku przez okres krótszy niz 6 miesięcy.
Opinia innego banku powinna zawierać informację o wysokości obrotów i stanach na rachunkach bankowych oraz o zadłuŜeniu kredytowym.
3.

