
PIECZĘĆ  FIRMOWA

Załącznik  nr  14

      której udziela kredytu

lub

Główny Oddział Walutowo - Dewizowy

Narodowego Banku Polskiego

NUMER  IDENTYFIKACYJNY  REGON w Warszawie *

NARODOWY  BANK  POLSKI

Oddział Okręgowy w

FORMULARZ  KU

Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem

Należy  zachować  kopię  wypełnionego  formularza

PKD 
**

lub PESEL

dotycząca kredytu/pożyczki *** udzielonego

Część A - dane o kredytodawcy krajowym

  1. Nazwa kredytodawcy krajowego

  2. Adres kredytodawcy krajowego

Część B - dane o kredytobiorcy zagranicznym

  3. Bank kredytodawcy

  1. Nazwa kredytobiorcy zagranicznego

  2. Adres kredytobiorcy zagranicznego

      udzielającej kredytu

  6. Kredytodawca i kredytobiorca posiadają tego samego udziałowca zagranicznego

Część C1 - typ kredytobiorcy zagranicznego****

  1. Przedsiębiorstwo zagraniczne - osoba prawna

  3. Kraj kredytobiorcy

  4. Bank kredytobiorcy

Część C2 - typ powiązania kapitałowego (jeśli istnieje)
****

  2. Zagraniczna osoba fizyczna

  3. Inne
*****

  4. Kredytodawca krajowy posiada co najmniej 10% udziału w kapitale podstawowym zagranicznej spółki,

  5. Kredytobiorca zagraniczny posiada co najmniej 10% udziału w kapitale podstawowym krajowej spółki

  9. Inny
*****

**
     Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają 4-cyfrowy kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (bez kodu literowego).

  7. Kredytodawca i kredytobiorca posiadają tego samego udziałowca krajowego

  8. Kredytodawca krajowy posiada do 10% udziału w kapitale podstawowym kredytobiorcy zagranicznego

      (albo kredytobiorca posiada do 10% udziału w kapitale podstawowym kredytodawcy krajowego)

***
    Niepotrzebne skreślić.

****
   Zaznaczyć odpowiednie wiersze.

*****  
Dodatkowe wyjaśnienia należy zamieszczać w części E formularza.

*
       Podmioty mające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego przysyłają sprawozdania do Głównego Oddziału Walutowo - Dewizowego, pozostałe podmioty

        do właściwego terytorialnie oddziału okręgowego NBP (niepotrzebne skreślić).

 



III. Odsetki

            %
B.Waluta 

spłaty                          

odsetek

Miesiąc Rok Kwota Rok Kwota

stałe / zmienne / inne
*

A.Wysokość                       

stopy                           

procentowej

Imię, nazwisko i telefon osoby Miejscowość i data Pieczątka imienna i podpis osoby

która sporządziła sprawozdanie działającej w imieniu sprawozdawcy

ADRES  ELEKTRONICZNY:   

**
 W przypadku braku w umowie terminarzy wykorzystania lub spłat kredytu, należy podać możliwie najlepszy szacunek.

8. Udzielono w: 
*

4. Inne

*
  Niepotrzebne skreślić, w przypadku inne - wyjaśnić w części E.

3. Opłaty za zwłokę

Miesiąc

II. Opłaty kredytowe

FORMULARZ  KU  ciąg dalszy

Część D -  warunki umowy kredytowej

    a) gotówce

6. Gwarant w kraju kredytodawcy

7. Procent kredytu objęty gwarancją

1. Prowizja od zaangażowania (w %)

2. Inne opłaty i prowizje związane z kredytem

I. Ogólne warunki kredytu

1. Data zawarcia umowy kredytowej

2. Waluta umowy kredytowej

3. Waluta spłaty kredytu

4. Kwota udzielonego kredytu wg umowy

5. Gwarant w kraju kredytobiorcy

Rok Kwota

        c) inne      b) towarach i usługach

IV. Terminarz wykorzystania kredytu                                                

wg umowy / wg szacunku
**

Miesiąc

V. Terminarz spłat rat kapitałowych wg umowy / wg szacunku
**

C. Terminarz spłat odsetek

Data Data
Kwota 

odsetek
Kwota odsetek

Część E - dodatkowe wyjaśnienia

VI. Kwota kredytu zabezpieczona z tytułu ryzyka kursowego:


