Wniosek – analiza zadłuzenia – RESTRUKURYZACJA wersja 11.2020
Nazwa firmy: …………………….…………………….…………………………………….………………………..…………………………….…..….,
Siedziba firmy: ...………………….….…...............................................................................................................................................................,
KRS: ……………………………….….…..……….………., NIP:……..………………………………………..…….…………………….………..…..…..,
Osoba do kontaktu: ………………………………..….….…………,……………………………………………………..…………….…………..……,
Adres e-mail: …………………………………………………………………………..…., Tel.: ……………………………………………….….…….,
Inne spółki powiązane kapitałowo i osobowo z w. w. firmy: ……………………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba polecająca: ……………………………………………………….……………….……….....…, Tel.: …………………………………...……..

Czy Pan/Pani posiada prawa majątkowe tzn. polisy inwestycyjne z UFK, zaniżone świadczenie z OC sprawcy
(odszkodowanie/zadośćuczynienie), kosztorys samochodowy (zaniżona wartość), opłata likwidacyjna z
polisolokat, sporne akcje i obligacje, zwrot prowizji z wcześniej spłaconych kredytów i pożyczek oraz inne np.
niezapłacona faktura, prywatne pożyczki itp.?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.

*Proszę wypełnić wniosek czytelnie. Analiza sprawy do 5 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Podmiot zobowiązany do spłaty długów jako
Osoba fizyczna, która zaprzestała
Data zamknięcia
konsument:
prowadzenia działalności o wpis
działalności………………...
CEIDG
Osoba fizyczna, będąca
wspólnikiem w spółce osobowej

Łączna wartość długu (w przybliżeniu):

3.

Ilość wierzycieli:

4.

Wymień wszystkich wierzycieli, daty powstania zadłużenia (data z umowy kredytu/pożyczki), na jakim etapie
jest obecnie, wysokość zaległości, termin zaprzestania spłaty, jakie dokumenty posiadasz związane z danym
wierzycielem np.:
1. Bank ABC// data z umowy 01.02.2017//Wypowiedziana umowa//zaległość 1000zł//nie spłacam od 09.11.2019//
Mam wezwania do zapłaty i wypowiedzenie umowy,
1 ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
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2.

1

Członek Zarządu, który
odpowiada za zobowiązania
podatkowe spółki z art. 299 ksh

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
7 .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
10 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
11 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
12 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Zobowiązania podatkowe
Składki z ubezpieczenia
społecznego
Podatki lokalne
Kredyty/pożyczki bankowe
Zobowiązania względem
kontrahentów
Kary administracyjne
Wynagrodzenia dla pracowników
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Charakter długów (zaznacz zobowiązania, które
dotyczą i podaj przybliżoną wartość):
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5.

Poręczenia
Czynsz
Leasing
Abonament (tel./radio)
Subsydiarna odpowiedzialność za
długi spółki
Inne np. Alimenty
6.

Okres, z jakiego pochodzą zobowiązania:

7.

Czy była propozycja ugody?

8.

Podmiot prowadzący windykację.

9.

TAK

NIE

Czy wierzycielami są zagraniczni kontrahenci?

TAK

NIE

10.

Czy toczą się obecnie sprawy sądowe związane z
długami? (Jeśli TAK -jakie to są sądy?)

TAK - Sąd:

NIE

11.

Czy prowadzone są czynnie postępowania
egzekucyjne (zajęcia komornicze)?

TAK

NIE

12.

Czy przedmiotem egzekucji jest obecnie
nieruchomość?

TAK

NIE

13.

Czy postępowanie egzekucyjne zostały umorzone?
(jeśli TAK to jakie?)

TAK Jakie:

NIE

……………………………………..
……………………………………..

14.

Czy na skutek toczących się postępowań
egzekucyjnych wierzyciele zostali w części
zaspokojeni?

TAK-w jakiej części i ilu:

NIE

……………………………………….
………………………………………
……………………………………….

17.
18.

19.

Jeżeli tak, to jakie, na jakim są etapie i przed jakim
sądem się toczą/toczyły (jak się zakończyły)?
Czy toczą się postępowania ze „skargi pauliańskiej”?

………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
TAK

NIE

Czy w związku z długami toczą się postępowania
sądowe lub zapadły skazujące wyroki karne?
Czy w stosunku do dłużnika orzeczony jest zakaz
zajmowania stanowisk/pełnienia funkcji?

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy dłużnik pozostaje we wspólności majątkowej
małżeńskiej? (dot. osób fizycznych)

TAK

NIE - od kiedy/BRAK:

…………………………………….
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16.

Czy toczyły się lub obecnie toczą postepowania
upadłościowe, układowe, restrukturyzacyjne, o
upadłość konsumencką?
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15.

20.

Czy dłużnik płaci bieżące/wymagalne zobowiązania
związane z utrzymaniem firmy/siebie/swojej
rodziny?

TAK

NIE

21.

Czy dłużnik posiada jako właściciel/współwłaściciel
majątek w postaci nieruchomości, ruchomości na
terytorium kraju? (jeśli tak proszę podać jaki
majątek np. samochód, dom, ziemia, itp.)

TAK

NIE

…………………………………………

Czy na majątku jest
hipoteka/zastaw?.........................
…………………………………..…………

Opis sytuacji:
W jakim celu były zaciągane zobowiązania (np. inwestycje, zakup nieruchomości/ruchomości, modernizacja
przedsiębiorstwa itp.)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….
Ile zatrudnia Pan/i pracowników? Czy są jakieś zaległości wobec pracowników (ZUS, wynagrodzenie, US)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy Członkowie Zarządu mają swoje prywatne zobowiązania (jeżeli TAK, to jakie oraz proszę wymienić
przyczyny, np. choroba)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informacje o dochodach - bilans i inne informacje na temat sytuacji finansowej firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…
Czy są zaległości w spłacaniu zobowiązania? Jeśli tak to proszę podać przyczynę powstania obecnego stanu
niewypłacalności (niemożność regulowania swoich zobowiązań). Dlaczego zaprzestano spłat? Co było tego
przyczyną? Co doprowadziło do obecnej sytuacji?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
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22.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
Jakie są PAŃSTWA OCZEKIWANIA W SWOJEJ SPRAWIE?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..….

23.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…….
Czy w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, dokonano czynności, których przedmiotem
były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach (niezależnie od wartości) lub ruchomości, wierzytelności lub
inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł)? Jeżeli tak, to od kiedy, jakiego rodzaju i za jaką kwotę?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…….

Ja, niżej podpisany/podpisana* __________________________________________________________________, PESEL: ________________________________,
zgodnie z Art. 4912 ust. 4 pkt 11 ustawy Prawo upadłościowe, oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
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Data ………..…………., miejscowość ………………..………………………………………, podpis klienta …………………..……………………….………

INFORMACJA ADMINISTRATORA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j., ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń.
2) Inspektorem Danych Osobowych, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@knfteam.pl, tel. 733-778-096.
3) Dane osobowe zostały pozyskane bezposrednio od Pani/Pana.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO realizacji umowy, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt f tzn.
doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych pozwalające na wdrozenie wytycznych RODO oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO
tzn. w celu kierowania do Pani/Pana ofert i informacji dotyczących usług administratora (marketing bezposredni).
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak mozliwosci zawarcia umowy.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa cywilnego i podatkowego o przechowywaniu
dokumentacji, do momentu zakonczenia realizacji umowy oraz wygasnięcia wzajemnych roszczen z niej wynikających a takze do
momentu cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych do celow marketingowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnosc z
prawem przetwarzania (jezeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8) Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie jednak w taki sposób, aby oświadczenie dotarło na adres ul. Kopernika 26/2, 98-300
Wieluń lub na email: biuro@knfteam.pl, a także wypełniając formularz na stronie www.knfteam.pl, kontakt: tel. +48 733 778 096.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,
10) Pani dane osobowe nie będą słuzyc do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKIETINGU BEZPOŚREDNIEGO
TAK
NIE Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrazam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w niniejszej umowie w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez
KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j. w celu kontaktu telefonicznego i przedstawieniu oferty handlowej.
TAK
NIE Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej umowie w zakresie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j w celu prowadzenia marketingu
bezposredniego produktow oferowanych przez KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j za posrednictwem poczty elektronicznej, w tym
newsletter zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.).
TAK
NIE Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon, email w celu prowadzenia marketingu bezposredniego za posrednictwem systemu informatycznego CRM przez
KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych) oraz ustawą z dn. 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
TAK NIE Wyrazam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon, email podmiotom: KNF TEAM Sp. z o.o., Sp. j tj.: Kancelaria Naleznosci i Finansow Team Sp. z o.o., ul. Kopernika 26/2,
98-300 Wielun oraz KNF Team LP,58 Alexandra Road, Unit 0, Enfield EN3 7EH, Wielka Brytania w celu kierowania do mnie
marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon.
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Data ……………..…...., miejscowosc …………….………….…, podpis osoby wyrazającej zgodę…………………………………………..……………

