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Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki każdorazowo uzgadniane są z DH.

Spółka  
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Spółka  
jawna  
(KPiR)

Spółka jawna 
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Wniosek o pożyczkę

Umowa spółki – tekst  
jednolity(z załączoną umową 

zawiązania i aneksami)

Wpis do CEIDG

Statut spółki – tekst jednolity  
(z załączonym tekstem  

pierwotnym i dokumentami 
zmieniającymi)

REGON

NIP

KRS

Księga udziałowców -  
akcjonariuszy

ZUS – o braku zaległości

US o braku zaległości

Dowody osobiste właścicieli

Dowody osobiste współmałżon-
ków właścicieli lub umowy  
o rozdzielności majątkowej

Uchwały odpowiednich  
organów o zaciąganiu  

zobowiązań

Wymiar karty podatkowej  
na rok bieżący

PIT-28 – za dwa lata wstecz

Zestawienie przychodów  
za rok bieżący

Roczne zeznanie  
podatkowe za 2 lata wstecz

Podsumowanie  
KPiR z rok bieżący

Bilans i RZiS – 2 lata wstecz 
 i rok bieżący 

Szanowni Państwo,

Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT 
Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą,  
faksem lub e-mailem.

Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy  
dołączyć do wniosku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Doradcą  
Pożyczkowym AKCEPT Credit przez naszą stronę interneto-
wą www.akceptcredit.pl/kontakt lub pod numerem telefonu  
+48 317 14 00.

adres:
AKCEPT Credit S.A.
ul. Mikołowska 29
41-400 Mysłowice

fax: +48 32 317 14 04

e-mail: kontakt@akceptcredit.pl

Rodzaj dokumentu



Wniosek o:  
    udzielenie pożyczki       zmianę warunków pożyczki 

      odnowienie pożyczki      wydanie promesy
Stempel firmowy Wnioskodawcy

1. Dane firmowe Wnioskodawcy

Pełna nazwa 

REGON NIP

Adres siedziby

Adres miejsca prowadzenia działalności/zakładu głównego (proszę wpisać, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Miejscowość Nr domu Nr lokalu

Ulica Kod pocztowy

Kraj

Telefon

Województwo

E-mail

Miejscowość Nr domu Nr lokalu

Ulica Kod pocztowy

Kraj Województwo

Osoba upoważniona do kontaktów  
z AKCEPT Credit S.A. Imię i Nazwisko Telefon

2. Dane transakcji
Rodzaj transakcji Pożyczka odnawialna Pożyczka nieodnawialna

Rodzaj wniosku Udzielenie Odnowienie limitu Zmiana warunków

Numer umowy pożyczki (dotyczy odnowienia  limitu albo zmiany warunków)

Rodzaj wnioskowanej zmiany (proszę wypełnić zgodnie z katalogiem zmian wskazanym na końcu wniosku)1

Kwota pożyczki

Waluta PLN EUR Inna

Przeznaczenie

Opis przedmiotu finansowania Okres finansowania (w miesiącach)
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Wypłata pożyczki

Jednorazowo - data uruchomienia (rrrr-mm-dd)

W transzach

- -

1 transza    

- - - -dood
kwota  
uruchamianej 
transzy

2 transza    

- - - -dood
kwota  
uruchamianej 
transzy

3 transza    

- - - -dood
kwota  
uruchamianej 
transzy

4 transza    

- - - -dood
kwota  
uruchamianej 
transzy

Formuła spłaty

spłata jednorazowa raty równe z odsetkami raty malejące z odsetkami harmonogram nieregularny2

Typ oprocentowania

Okres karencji 
w miesiącach (dotyczy tylko pożyczki nieodnawialnej)

stałe zmienne

- -do dnia

3. Informacje o prowadzonej działaności gospodarczej 
Forma działalności gospodarczej

osoba fizyczna prowadząca  
działalność gospodarczą

spółka cywilna 
osób fizycznych

spółka  
jawna

spółka 
partnerska

spółka 
komandytowa

spółka komandytowo-akcyjna

Czy działalność jest prowadzona w ramach działów specjalnych produkcji rolnej? 
(pytanie dotyczy tylko rolników, w pozostałych przypadkach proszę pominąć)

spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

spółka  
akcyjna

rolnik

tak nie

Liczba właścicieli

Data rozpoczęcia aktualnie prowadzonej działalności (rrrr-mm-dd) - -

Data rozpoczęcia działalności w branży (rrrr-mm-dd) - -

PKD przeważającego rodzaju prowadzonej działalności

Skrócony opis prowadzonej działalności 

Działalność sezonowa tak nie

Uzasadnienie sezonowości  
(w jakich okresach występuje  
i z czego wynika )

Liczba zatrudnionych pracowników (bez przedsiębiorcy/wspólników)

Tytuł prawny do nieruchomości w której prowadzona jest działalność

własność współwłasność dzierżawa użytkowanie wieczyste najem

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu inne (jakie)
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Udział w sprzedaży 4 największych odbiorców
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Nazwa odbiorcy 1, NIP % w sprzedaży netto ogółem

Nazwa odbiorcy 2, NIP % w sprzedaży netto ogółem

Nazwa odbiorcy 3, NIP % w sprzedaży netto ogółem

Nazwa odbiorcy 4, NIP % w sprzedaży netto ogółem

Forma ewidencji i sposób rozliczania z podatku

Okres T (bieżący)Pełna sprawozdawczość Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Podatkowa księga  
przychodów i rozchodów Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Ryczałt ewidencjonowany Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Karta podatkowa Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Rolnik ryczałtowy Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Rolnik - czynny podatnik VAT Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)

Rolnik prowadzący działalność 
rolniczą w ramach działów  
specjalnych produkcji rolnej  
i będący podatnikiem podatku 
dochodowego od osób  
fizycznych (niezależnie czy  
jest rolnikiem ryczałtowym  
czy czynnym podatnikiem VAT)

Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T (bieżący)Pozostali rolnicy Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Okres T (bieżący) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T-1 (rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły) Okres T-2 (okres poprzedzający rok ubiegły)

Podatek liniowy

Podatek liniowy

Podatek liniowy

Czy wystąpiła amortyzacja jednorazowa w okresie bieżącym? Tak Nie

Czy wystąpiła amortyzacja jednorazowa w roku ubiegłym? Tak Nie

Czy wystąpiła amortyzacja jednorazowa w roku poprzedzającym rok ubiegły? Tak Nie

Podatek VAT czynny podatnik VAT zwolniony z podatku VAT rolnik ryczałtowy

Ryzyko kursowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Dominująca waluta przychodów PLN EUR USD Inna

Dominująca waluta kosztów PLN EUR USD Inna



Rachunki bieżące wnioskodawcy prowadzone w bankach
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Nazwa Banku 1

- -

Data otwarcia rachunku (rrrr-mm-dd)

Numer rachunku

Wysokość wpływów na rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy (w zł)

Nazwa Banku 2

- -

Data otwarcia rachunku (rrrr-mm-dd)

Numer rachunku

Wysokość wpływów na rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy (w zł)

Nazwa Banku 3

- -

Data otwarcia rachunku (rrrr-mm-dd)

Numer rachunku

Wysokość wpływów na rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy (w zł)

Nazwa Banku 4

- -

Data otwarcia rachunku (rrrr-mm-dd)

Numer rachunku

Wysokość wpływów na rachunek w okresie ostatnich 12 miesięcy (w zł)

4. Informacja o komandytariuszach, komplementariuszach, udziałowacach,  
akcjonariuszach 

Imię

Komandytariusz Komplementariusz

Akcjonariusz UdziałowiecNazwisko

Imię

Komandytariusz Komplementariusz

Akcjonariusz UdziałowiecNazwisko

Imię

Komandytariusz Komplementariusz

Akcjonariusz UdziałowiecNazwisko

Imię

Komandytariusz Komplementariusz

Akcjonariusz UdziałowiecNazwisko

Imię

Komandytariusz Komplementariusz

Akcjonariusz UdziałowiecNazwisko



5. Informacja o postępowaniach egzekucyjnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku kredytowego
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Tytuł egzekucyjny Kwota egzekucji (w zł)

Tytuł egzekucyjny Kwota egzekucji (w zł)

Tytuł egzekucyjny Kwota egzekucji (w zł)

6. Informacja o powiązaniach wnioskodawcy z innymi podmiotami

Nazwa podmiotu powiązanego 1 Forma prawna REGON

Wspólnika

Powiązanie poprzez3:
Członka Zarządu Udziałowca Pełnomocnika Prokurenta

Akcjonariusza Inny charakter powiązania4

Udział % w kapitale zakładowym/w podziale zysku lub straty

Nazwa podmiotu powiązanego 2 Forma prawna REGON

Wspólnika

Powiązanie poprzez3:
Członka Zarządu Udziałowca Pełnomocnika Prokurenta

Akcjonariusza Inny charakter powiązania4

Udział % w kapitale zakładowym/w podziale zysku lub straty

Nazwa podmiotu powiązanego 3 Forma prawna REGON

Wspólnika

Powiązanie poprzez3:
Członka Zarządu Udziałowca Pełnomocnika Prokurenta

Akcjonariusza Inny charakter powiązania4

Udział % w kapitale zakładowym/w podziale zysku lub straty

Nazwa podmiotu powiązanego 4 Forma prawna REGON

Wspólnika

Powiązanie poprzez3:
Członka Zarządu Udziałowca Pełnomocnika Prokurenta

Akcjonariusza Inny charakter powiązania4

Udział % w kapitale zakładowym/w podziale zysku lub straty

7. Kapitał zakładowy (dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych)

Wysokość kapitału zakładowego (w zł)

Czy została podjęta uchwała wspólników w sprawie zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości  
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego? (dot. spółki  z ograniczona odpowiedzialnością)

Data podjęcia uchwały [o ile na ww. pytanie udzielono odp. „TAK” (rrrr-mm-dd)]

Tak Nie

- -



8. Zobowiązania finansowe wnioskodawcy
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Zobowiązania spłacane w ratach 

(zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu finansowego i operacyjnego itp.)

Rodzaj zobowiązania 1 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota aktualnego zadłużenia (saldo w zł)

Rodzaj zobowiązania 2 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota aktualnego zadłużenia (saldo w zł)

Rodzaj zobowiązania 3 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota aktualnego zadłużenia (saldo w zł)

Zobowiązania z tytułu kredytów obrotowych 

(zobowiązania z tytułu kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych odnawialnych,  
kredytów obrotowych nieodnawialnych spłacanych w ratach, limitów kart kredytowych i itp.)

Rodzaj zobowiązania 1 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota przyznana lub saldo zadłużenia  
na dzień złożenia wniosku6  (w zł)

Rodzaj zobowiązania 2 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota przyznana lub saldo zadłużenia  
na dzień złożenia wniosku6  (w zł)

Rodzaj zobowiązania 3 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota przyznana lub saldo zadłużenia  
na dzień złożenia wniosku6  (w zł)

Rodzaj zobowiązania 4 Nazwa Banku/instytucji finansowej

Data udzielenia - - Data ostatniej raty - -

Kwota przyznawana (w zł) Kwota przyznana lub saldo zadłużenia  
na dzień złożenia wniosku6  (w zł)



8. Zobowiązania finansowe wnioskodawcy
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Zobowiązania spłacane w ratach 

(zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych,  poręczeń wekslowych, dyskonta weksla z regresem, nabycia wierzytelności w drodze faktoringu niepełnego, 
nabycia wierzytelności w drodze cesji, gwarancji zamknięcia emisji papierów dłużnych, akredytyw dokumentowych, potwierdzenia akredytywy dokumento-
wej obcej, poręczeń na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, i inne)

Rodzaj zobowiązania 1 Nazwa Banku/instytucji  
finansowej/wierzyciela

Data udzielenia/ 
podpisania  
umowy ramowej

- - - -

Kwota przyznawana (w zł) 

Data spłaty/ 
obowiązywania/ 
obowiązywania 
umowy ramowej

Rodzaj zobowiązania 2 Nazwa Banku/instytucji  
finansowej/wierzyciela

Data udzielenia/ 
podpisania  
umowy ramowej

- - - -

Kwota przyznawana (w zł) 

Data spłaty/ 
obowiązywania/ 
obowiązywania 
umowy ramowej

Rodzaj zobowiązania 3 Nazwa Banku/instytucji  
finansowej/wierzyciela

Data udzielenia/ 
podpisania  
umowy ramowej

- - - -

Kwota przyznawana (w zł) 

Data spłaty/ 
obowiązywania/ 
obowiązywania 
umowy ramowej

Informacja o zobowiązaniach publiczno-prawnych – czy występują zaległości: 

a) Wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków oraz innych należności publiczno-prawnych Tak Nie

b) Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS Tak Nie

c) Z tytułu podatku rolnego (pytanie dotyczy tylko rolników) Tak Nie

Nie (ugoda z US)

Nie (ugoda z US)

9. Proponowane zabezpieczenie wnioskowanej transakcji 
(np. hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, przelew wierzytelności, poręczenie, itp.)

Rodzaj zabezpieczenia Przedmiot zabezpieczenia (nazwa/typ/nr KW/adres) Wartość rynkowa i waluta zabezpieczenia

Podstawa ustalenia wartości rynkowej Cena zakupu Wycena biegłego Szacunek własny Polisa ubezpieczeniowa

Data wyceny/polisy - - Wartość obciążenia (w zł)

Rodzaj zabezpieczenia Przedmiot zabezpieczenia (nazwa/typ/nr KW/adres) Wartość rynkowa i waluta zabezpieczenia

Podstawa ustalenia wartości rynkowej Cena zakupu Wycena biegłego Szacunek własny Polisa ubezpieczeniowa

Data wyceny/polisy - - Wartość obciążenia (w zł)

Rodzaj zabezpieczenia Przedmiot zabezpieczenia (nazwa/typ/nr KW/adres) Wartość rynkowa i waluta zabezpieczenia

Podstawa ustalenia wartości rynkowej Cena zakupu Wycena biegłego Szacunek własny Polisa ubezpieczeniowa

Data wyceny/polisy - - Wartość obciążenia (w zł)



1. Wiarygodność informacji podanych we wniosku i załączonych do niego dokumentach stwierdzam(y) własnoręcznym podpisem.
2. Świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej m.in. z Kodeksu karnego art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
jednocześnie oświadczam(y) pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki, że informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz 
przekazane ustnie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
3. Wnioskodawca(y) wyraża zgodę */ nie wyraża zgody*/ na otrzymywanie od Akcept Finance S.A. informacji handlowych w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
4. Przyjmuję(emy) do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub złożenia nieprawdziwych 
oświadczeń w celu uzyskania pożyczki  lub mogących w inny sposób narazić Akcept Finance S.A. na straty, zebrane dane Akcept Finance S.A. może przekazać 
właściwym organom ścigania.
5. Oświadczam(y), że w stosunku do prowadzonego przeze mnie (nas) przedsiębiorstwa nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani napraw-
cze i działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona.
6. Oświadczam(y), że wobec mnie(nas) nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na wykonywaną działalność lub 
zdolność  do spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.
7. Oświadczam(y), że nie posiadam(y) zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i firm leasingowych.
8. Wnioskodawca(y) wyraża zgodę */ nie wyraża zgody*/ na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez AKCEPT Credit S.A. oraz 
inne podmioty z grupy kapitałowej do której należyAKCEPT Credit S.A., w szczególności otrzymywanie od AKCEPT Credit S.A. oraz innych podmiotów z grupy 
kapitałowej do której należy AKCEPT Credit S.A. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Oświadczenia
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- -

Data (rrrr-mm-dd) Miejscowość Imię, nazwisko oraz podpisy Wnioskodawcy/osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy*

Wypełnia AKCEPT Credit S.A.

- -

Data złożenia (rrrr-mm-dd) Wniosek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym oraz uprawnienia osób 
podpisanych na wniosku do zaciągania pozyczki w imieniu klienta.

Pieczęć funkcyjna i podpis pracownika AKCEPT Credit S.A.

Wypełniając wniosek proszę zaznaczyć właściwe okienka krzyżykiem („X”).
W przypadku zbyt małej ilości miejsca do wypełnienia prosimy przedstawić informacje w formie załącznika.
*niepotrzebne skreślić

 1Zakres wnioskowanych zmian:
1) wydłużenie okresu pożyczki o więcej niż 3 miesiące od pierwotnego terminu spłaty,
2) wydłużenie okresu Pożyczki o krócej niż 3 miesiące od pierwotnego terminu spłaty,
3) skrócenie okresu pożyczki,
4) zmiana formy zabezpieczenia,
5) częściowe zwolnienie zabezpieczenia,
6) podwyższenie kwoty pożyczki/limitu pożyczki,
7) obniżenie kwoty pożyczki/limitu pożyczki
8) zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)
9) zmiana okresu obrachunkowego np. z miesięcznego na kwartalny,
10) zmiana dnia płatności rat kapitałowych/odsetek,
11) zmiana (wydłużenie lub skrócenie) okresu karencji,
12) zastosowanie nieregularnego harmonogramu spłat,
13) zastosowanie równych rat kapitałowych (malejące raty kapitałowo-odsetkowe),
14) zastosowanie anuuitetowych rat spłat,
15) zmiana harmonogramu wykorzystania środków powodująca wydłużenie okresu pożyczki,
16) zmiana harmonogramu wykorzystania środków nie powodująca wydłużenia okresu pożyczki,
17) zmiana przeznaczenia pożyczki,
18) zmiana warunków wykorzystania pożyczki,
19) pozostałe
2 należy dołączyć do wniosku propozycję nieregularnego harmonogramu
3w przypadku kliku powiązań proszę zaznaczyć wszystkie
4 np. przedsiębiorstwa, którym wnioskodawca udzielił poręczenia, przedsiębiorstwa, w których istotny udział ma współmałżonek wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodar-
czą) lub wspólnik firmy będącej wnioskodawcą  – co najmniej 25% udział w podziale zysku lub pokryciu straty spółki lub udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, uprawniające do co najmniej 25% głosów  
w ich organie stanowiącym, inne istotne powiązania 
5 pole wypełnione, jeżeli wskazano powiązanie poprzez wspólnika, udziałowca  lub akcjonariusza
6saldo zadłużenia podać w przypadku kredytów obrotowych nieodnawialnych spłacanych w ratach


