
 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty - dotyczy spółek komandytowych i spółek komandytowo - akcyjnych. 

Uwaga:  

Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie 

osoby fizyczne. W każdym innym przypadku należy odwołać się do listy dotyczącej zabezpieczeń pożyczki a odnoszącej się do 

poręczenia wekslowego osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych. 

Poręczenie wekslowe Komplementariusza jest obligatoryjne.  

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Komandytariusza nie dotyczy osób 

pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój 

rozdzielności majątkowej. 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta 

• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP). 

• Kwestionariusze osobowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP). 

 Oświadczenie Komplementariusza o posiadach rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP). 

2. Dokumenty, które Klient posiada lub może sporządzić 

 Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki) - dotyczy 

Wnioskodawcy. 

 Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, 

formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy - zgody na obciążenie majątku Wnioskodawcy. 

 Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy dotycząca wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki, a także wyrażenia zgody na udzielenie przez 

Komplementariusza poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP 

Sp. z o.o. 

 Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza. 

 Wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących 

Wnioskodawcy (złotowych i walutowych). 

• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Komandytariuszy i ich Współmałżonków wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów 

niezawierających tej informacji). 

 Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za poprzednie 3 lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku 

bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa)1. 

 Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego – dot. Wnioskodawcy i Komplementariusza. 

 

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod 

adresem e-mail: fundusz@warp.org.pl lub pod numerem telefonu (61) 65 63 500 w. 333. 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. 
zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania 
wniosku. 

 

                                                           
1 W przypadku poniesionej przez Wnioskodawcę straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie. 
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