Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr ............ /……… dnia ………........................

BANK SPÓŁDZIELCZY

W

RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W ……………………….
WNIOSEK

o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów /
mieszkaniowego / hipotecznego / na zakup nieruchomości / konsolidacyjnego * 1/
Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
I. INFORMACJE O KREDYCIE
Kwota kredytu:
Kredyt jest przeznaczony na:

Słownie złotych:

Kredyt powyższy prosimy postawić do naszej dyspozycji w dniu

1/

:

Okres kredytowania: ………… miesięcy / lat*. Spłata od dnia ……………………..…………..w ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty
odsetkowe) miesięcznie / kwartalnie*/ do 15 / 30-31 */ dnia każdego miesiąca / kwartału*/.
Inne terminy spłaty: .....................................................................................................................................................................
Oprocentowanie kredytu

stałe

zmienne (dotyczy kredytów udzielanych na okres powyżej 24 do 60 miesięcy)

Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej
Spłata kredytu
poprzez:

wpłaty gotówką należnych kwot przez Kredytobiorcę w kasie Banku lub przelewem
potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku

Zapłata prowizji za udzielenie
kredytu w formie:

wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu
pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków na rachunku w Banku

poręczenie według prawa cywilnego przez: …………………………………………………..……………………….……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………...………………….………………………
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym nr ………………………………………………..…………………………………….
weksel In blanco
1/
pierwsza hipoteka na nieruchomości ………………………………………………………………………………….
cesja praw z polisy …………………………………………………………………………………………………………………………………
przewłaszczenie…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...………………….………………………
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku .……………………………………………………………………….…………
inne ……………………………………….…………………………………………………………..…………………………………….…………

Zwrotność
kredytu
proponujemy
zabezpieczyć
następująco:

II. INFORMACJE PODSTAWOWE
I - Wnioskodawca

II - Współmałżonek Wnioskodawcy

Imiona
Nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
zamężna/żonaty
panna/kawaler

Stan cywilny
Małżeńska wspólnota
majątkowa
Cechy dokumentu
tożsamości

Adres zameldowania

Adres do
korespondencji

2/

tak

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y
nie

separacja

nie dotyczy

zamężna/żonaty
panna/kawaler
tak

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y
nie

separacja

nie dotyczy

Dowód osobisty/paszport* Seria ……Nr ……..……………………. Dowód osobisty/paszport* Seria ……Nr ……..…………………….
Wydany przez: .........................................…….…………………… Wydany przez: .........................................…….……………………
dnia ............................................................................................... dnia ...............................................................................................
Kod i Miejscowość: …………………………………………………… Kod i Miejscowość: ……………………………………………………
Ulica: ……………..……………………………….………………….
Ulica: ……………..……………………………….………………….
Nr domu / lokalu: ……..………/ ……………..………
Nr domu / lokalu: ……..………/ ……………..………
Kod i Miejscowość: …………………………………………………… Kod i Miejscowość: ……………………………………………………
Ulica: ……………..……………………………….………………….
Ulica: ……………..……………………………….………………….
Nr domu / lokalu: ……..………/ ……………..………
Nr domu / lokalu: ……..………/ ……………..………
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I - Wnioskodawca

II - Współmałżonek Wnioskodawcy

Nr telefonu
E-mail:
Rachunek typu ROR /
rachunek bieżący

nie posiadam
nie posiadam
posiadam w Banku: ………………………………..…………….
posiadam w Banku: ………………………………..…………….
....................................................................................................... .......................................................................................................

III. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU
I - Wnioskodawca* / II - Współmałżonek Wnioskodawcy*

I czy II

Właściciel / współwłaściciel* : pow. …… …….......... ha, w tym użytki rolne ………………….…....… ha, we wsi:
............................................................................................................................……..……..………………………………
Budynki : dom mieszkalny stan: ………………………………….…………….…………….. pozostałe budynki inwentarskie
(wymienić):…………………… ……………….…………………………………………….…….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

I
II

I

Inne budynki (w tym mieszkanie-adres) : ……………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

II

Wartość budynków ………………………………..……….………… zł.

Posiadam
gospodarstwo
rolne jako

Maszyny i urządzenia (w szt.): kombajn ….. , ciągnik ….. , agregat uprawowy ….. , rozrzutnik obornika ….. , paszowóz ….. , ładowacz …... , prasa…... ,owijarka bel ….... , przyczepa samozbier. ..….. , opryskiwacz ….. , dojarka/hala
udojowa* (liczba stanowisk …..……. ), chłodnia mleka (pojemn. litry) ………….… , silosy paszowe szt./ton ………..…,
przyczepa transportowa …... , samochód osobowy / ciężarowy ( marka, rok produkcji ): ……………………..……….…..
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
pozostały sprzęt uprawowy / inne ……………………………………………………………………..………….….…………..
........................................................................................................................................................ szacunkowa wartość
maszyn i urządzeń .................................................... zł.

Inwentarz żywy (w szt.): krowy....... , jałówki ....... , opasy ....... , cielęta ....... , maciory ….... , tuczniki ....... , warchlaki
….... , prosięta .......... , inne ……………………..……………………………………………..……….………………………….
………………………………………………………………. szacunkowa wartość ……………………….…………….zł.
I

Dzierżawca ……..…..... ha., w tym użytki rolne …………… ha , we wsi ………….……….………………………….
...................................................................................na okres ...............lat umowa zawarta do ....................... r.

II

Uprawy (w ha) : zboża .................., łąki/pastwiska ...................., kukurydza................., inne ……………………………..
...............................................................................................................................................................................................
Inne składniki (nieruchomości, lokaty, papiery wartościowe)………………………………………….……..……………
…………………………………………………………………………………….. o wartości …………………………….…..zł.

I

IV. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH

Wyszczególnienie
A. Przychody ze sprzedaży ( 1+2+3 )
1. produkcji roślinnej
2. produkcji zwierzęcej
3. pozostałej produkcji i usług
B. Koszty bezpośrednie

( 1 + 2 +3 )

1. produkcji roślinnej (nawozy, śr. ochrony, nasiona, praca najemna, itp.)
2. produkcji zwierzęcej ( pasze,usługi wet. zwierzęta, itp.)
3. pozostałej produkcji i usług
C. Koszty pośrednie

( suma 1 do 6 )
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Za ostatnie 12 miesięcy

II

1. paliwa, itp.
2. remonty budynków i maszyn
3. ubezpieczenia
4. podatki
5. pozostałe
6. koszt kredytów (odsetki, prowizje), w tym:
a) udzielonych
b) wnioskowanego
D. Koszty działalności operacyjnej

( B +C )

E. Dochód z działalności operacyjnej ( A – D )
F. Dopłaty bezpośrednie
G. Spłata kredytów (raty)
H. Dochód netto z działalności rolniczej

( E+F–G)

I. Dochody spoza gospodarstwa - netto (wymienić) …………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
J. Koszty utrzymania rodziny
Ilość osób w gospodarstwie domowym …….. w tym dzieci ……………
K. Dochód osobisty rolnika

(H+I–J)

Wnioskodawca i jego Współmałżonek należą do tego samego gospodarstwa domowego
V. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH
Kwota
Zobowiązania
zobowiązania**

Pozostało
do spłaty**

Rata
miesięczna**

Bank

I czy II

limit ROR

I

II

limit karty kredytowej

I

II

kredyt …………...…...……

I

II

kredyt …………..…………

I

II

kredyt ……………………
Poręczenie / przystąpienie do
długu*
Poręczenie / przystąpienie do
długu*
Inne (np. alimenty, obciążenia
komornicze)

I

II

I

II

I

II

I

II

…………………….…

I

II

Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku: NIE/TAK*: ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu)
VI. OŚWIADCZENIA
1.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak że:
1)
2)
3)

4)
2.

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, ul. Waryńskiego 21, 16-400 Suwałki przy będzie administratorem moich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji
umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) oraz
innych przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank może przekazać dane do instytucji utworzonych na podstawie
art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77
A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek
Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i
analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo bankowe:
przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 a, do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań w zakresie określonym w art.2 ww. ustawy.
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3.

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak w celu reklamy produktów i usług Banku. Udzielona zgoda
może być odwołana w każdym czasie:
Wnioskodawca
TAK
NIE

4.

Współmałżonek Wnioskodawcy
TAK
NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach:
1) System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
2) Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
3) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
w celu oceny mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług
spersonalizowanych:
Wnioskodawca
TAK
NIE

5.

Współmałżonek Wnioskodawcy
TAK
NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul.
Postępu 17a, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie
dłuższy, niż 5 lat, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust.2 ustawy Prawo bankowe:
Wnioskodawca
TAK
NIE

Współmałżonek Wnioskodawcy
TAK
NIE

6.

Upoważniam Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku.

7.

Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia a także prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

8.

Przyjmuje do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje
objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przez
okres 12 lat.

9.

Terminowo reguluję zobowiązania finansowe, podatkowe lub zrównane z podatkowymi (zobowiązania wobec np. ZUS, KRUS, Urzędu
Skarbowego / Miasta / Gminy) i nie posiadam innych wymagalnych zobowiązań.

10. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie …………………………………………….……………………………
11. Oświadczam, że:
1) jestem / nie jestem *) członkiem Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak,
2) następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/ nie są* członkami Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak:
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………....……………… ,
12. Niniejszych informacji udzielam świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
13. Pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553 z
póź. zmianami) po zapoznaniu się z jego brzmieniem oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych
załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku i wyrażam zgodę na ich sprawdzenie przez Bank.
14. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

..........................................................
miejscowość, data

........………………………………………
podpis Wnioskodawcy

……………………………….……………………
podpis Współmałżonka Wnioskodawcy*

Podpis/y złożony/e w mojej obecności ……………………………………………………………………………..
(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku

* niepotrzebne skreślić
** w PLN
1/ w przypadku kredytu mieszkaniowego, hipotecznego, na zakup nieruchomości, konsolidacyjnego Wnioskodawca podaje dodatkowe informacje
według załącznika do wniosku
2/ wypełnia się jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania
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