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OPINIA BANKOWA
BANKER'S REFERENCE

(informacja o kllencie - information about our client)
Klient
(Client)

SZPITAL WOJEWODZKI W KOSZALINIE

Siedziba

(Registered address)

u|' Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

NIP

669 104 44 10

REGON

330006292

Data otwarcia rachunku
(Account open on)

Rachunek pomocniczy w PLN

-

Rodzaj i numer rachunku
(Type and number of account)

Rachunek pomocniczy w PLN

- 46

Udzielono kredytu

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym w PLN w niskiej kwocie
siedmiocyfrowej. Na dzień 27'12'2010 r. wykorzystanie kredytu wyrazało się niską
kwotą siedmiocyfrową. Sptata ostateCzna w dniu 26.05.201 7 r.

(Credits granted)

Egzekucja z rachunku
(Claims on accgunt)
Uznania rachunku
01.06.2010 r. do 30.11.2010r.
(A./c turnover )
Sa|do wo|nych środków na dzień
27.12.2010 r.
(Clear balance)
WspÓłpraca z klientem
(Cooperation with client)
op|nię wydano na z|ecenie
(Op!nion requested by)

Na dzień
i tytułÓw

27.12.2010

egzekucyjnych'

r. na

22.09.1999

r.

1500 1096 1210 9003 5401 0000

wymienionym rachunku brak zajęĆ sądowych

Rachunek pomocniczy w PLN

-

niska kwota sześciocyfrowa

Rachunek pomocniczy w PLN

-

Średnia kwota czterocyfrowa

WspÓłpraca z K|ientem układa się bez zastrzeŻeń

SZPITAL WOJEWODZKI W KOSZALINIE

Powyższych informacji udzie|amy bez żadnych zobowiązań i wyłącznie w oparciu o dostępne nam dane, według stanu na
zamknięcie dnia roboczego banku poprzedzającego vuystawienie opinii.
|t is given for information on|y, without any obligation on our pań and is based on data avai|able to us on the c|ose of business on last
working day before the date of this document.

Kredyt Bank

s'A. nie ponosi

odpowiedzia|ności

za

wsze|kie wnioski wyciągnięte

z powiszych

informacji

sposób wykorzystania niniejszej opinii. Uprzejmie prosimy o potraktowanie informacji w niej zawańych jako poufnych'
Kredyt Bank S.A. does not take responsibility for any conclusions made on a basis of given information or any way of using this
opinion. We kindly ask for treating these information as confidential.
i

Niniejsza opinia bankowa podlega opłacie zgodnie zTaryfąprowizji i opłat stosowaną przez Bank.
This opinion is a subject to a charge given in the Bank's Table of fees and commissions.
sporządził: Monika chałat
Jednostka: centrum obsługi Biznesu
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