ICRA – TNIEMY RATY
Formularz jest w wersji edytowalnej PDF, można go więc wypełnić elektronicznie, aby ułatwić
odczytanie analitykowi ICRA lub odręcznie (prosimy o wyraźne pismo ).
W przypadku pytań skontaktuj się z ekspertem ICRA +48 606 111 000 albo emailem:
kontakt@icra.com.pl
Instrukcja wypełnienia formularza informacyjnego
1. Aby umożliwić nam efektywną realizację usługi należy uzupełnić pełny formularz.
2. W pierwszej części formularza prosimy wpisać podstawowe informacje: nazwa firmy, imię
i nazwisko oraz pesel osoby reprezentującej spółkę, dane kontaktowe i adres siedziby spółki,
NIP, REGON, KRS, PKD 2007, a także formę prawną firmy oraz datę rozpoczęcia działalności.

3. W drugiej części formularza prosimy wypełnić pola dotyczące danych finansowych firmy
za ostatni okres roczny(sprawozdawczy) np. przychody netto ze sprzedaży, koszty działalności
operacyjnej, zysk/strata netto, kapitał własny, suma aktywów oraz liczba zatrudnionych.
4. W polu „Nazwa Banku” prosimy wpisać nazwę banku, w którym firma posiada swój
podstawowy rachunek, natomiast w polu „Okres posiadania rachunku w Banku” liczbę
miesięcy lub lat posiadania tego rachunku.

5. W polu „Oczekiwana kwota do zrefinansowania w zł " powinna być wpisana aktualna
kwota posiadanych kredytów, które chciałbyś, aby zostały zrefinansowane. Jeżeli
chciałbyś pożyczyć od banku dodatkowe środki lub w przypadku, gdybyś chciał
skorzystać z usług ICRA tylko przy uzyskaniu nowego kredytu prosimy wpisać oczekiwaną
wartość w polu „Oczekiwana kwota finansowania w zł”.
6. Wnioskowany okres kredytowania należy rozumieć jako oczekiwany okres na jaki ma
być udzielony kredyt na refinansowanie dotychczasowych zobowiązań.
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7. Aby umożliwić ICRA realizację usługi, konieczne jest wyrażenie zgody na pozyskanie
informacji gospodarczych – pierwsza zgoda z trzech w ostatniej części formularza.
8. Korzystne jest wyrażenie zgody w pozostałych przypadkach, jednak nie jest to
obowiązkowe.

9. W kolejnej części należy wypełnić pola dotyczące posiadanych zobowiązań:
kredytów w rachunku bieżącym, kredytów odnawialnych, obrotowych, a także kredytów
inwestycyjnych,
zaznaczając
zobowiązania,
które
chciałbyś
przeznaczyć do
zrefinansowania. W każdym przypadku należy zaznaczyć rodzaj kredytu oraz kwotę
pozostałą do spłaty (lub w przypadku nowego kredytu – oczekiwaną).

10. Informacje na temat swoich zobowiązań powinieneś znaleźć w zawartej umowie
lub w serwisie internetowym banku (o ile taki serwis jest udostępniony).
11. Przykładowe wypełnienie formularza dla:
- kredytu odnawialnego (obrotowego) - należy podać oprocentowanie nominalne np. 15%,
- kredytu inwestycyjnego/pożyczki hipotecznej należy podać oprocentowanie (w przypadku
kredytów hipotecznych należy wpisać stopę bazową oraz marżę, np. wibor3m +1,8%,
- nowego kredytu inwestycyjnego.

Wypełniony formularz wydrukuj oraz podając datę podpisz w miejscu przeznaczonym dla
Klienta. Podpisany formularz zeskanuj i wyślij plik na adres kontakt@icra.com.pl. Oryginał wyślij
na adres: ICRA sp. z o.o. ul. Wilcza 14b/20, 00-532 Warszawa. Jeśli nie posiadasz skanera wyślij
oryginał na powyższy adres.
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