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WNIOSEK  
O PRZYZNANIE KREDYTU W ZW. Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY: 

Wyszczególnienie I   - Wnioskodawca 
II   - Wnioskodawca  

(Współmałżonek Wnioskodawcy) 

Imię  i  Nazwisko   

PESEL REGON     

Nr telefonu   

II. INFORMACJE O TRANSAKCJI: 

1. WNIOSKUJĘ/EMY O: 

Nazwa kredytu*  

        kredyt inwestycyjny 

     kredyt w rachunku bieżącym (nowy kredyt/odnowienie*) 

     obrotowy w rachunku kredytowym 

     i  inny __________________________________________________________ 

Kwota w zł  Słownie złotych 
 
 

Okres 
kredytowania 

_____________________ miesięcy tj. od _________________________ do __________________________  

Karencja* 
         w spłacie kapitału _____________________ miesięcy, tj. do _________________ 

         w spłacie odsetek  
    

_____________________ miesięcy, tj. do _________________ 

Przeznaczenie 
kredytu* 

Cel kredytowania Kwota 

 
bieżąca działalność rolnicza  

 zakup:     nieruchomości*,  środków transportu*,  maszyn lub urządzeń*,  
środków obrotowych przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej* 

 

 budowa*/ remont */ przebudowa:   budynków lub pomieszczeń służących 
do prowadzenia działalności gospodarczej* / rolniczej* 

 

 
inne  

Odliczenie VAT-u 
związanego z 
transakcją * 

              
                TAK 

             
              NIE 

 
NIE DOTYCZY 

 

2. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA (dotyczy kredytu inwestycyjnego) 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia: 
 

 

Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)  

Termin zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)  

Termin oddania do eksploatacji (miesiąc/rok)  
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA w złotych w % 

Całkowity koszt inwestycji    

Środki własne    

Kredyty bankowe    

Inne   

3. TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU/TRANSZ KREDYTU*: 

         Jednorazowo* od dnia ________________________________________________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) 

           
 
 
         W transzach* 

od dnia ________________________________ 
          (dzień/miesiąc/rok) 

w wysokości _________________  

od dnia ________________________________ 
            (dzień/miesiąc/rok) 

w wysokości _________________  

od dnia ________________________________ 
            (dzień/miesiąc/rok) 

w wysokości _________________  

4. SPŁATA KREDYTU: 

Terminy spłaty 
kapitału* 

 

          
          Miesięcznie/kwartalnie/półrocznie*  

Termin płatności 

_________________ 
(dzień miesiąca) 

Począwszy od 

__________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) 

         

          Jednorazowo 
Data ostatecznej spłaty 

__________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) 

Terminy spłaty 
odsetek* 

          
         Miesięcznie/kwartalnie/półrocznie* 

Termin płatności 

________________ 

(dzień miesiąca) 

Począwszy od 

__________________________ 

(dzień/miesiąc/rok) 
Spłata kredytu 
następować 
będzie*  

        poprzez płatność przelewem lub gotówką na rachunek kredytu 

        z rachunku bieżącego/pomocniczego* nr: ______________________________________________ 

5. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE: 

Rodzaj zabezpieczenia: 

 weksel własny In blanco z wystawienia ___________________________________________________________________ 

 poręczenie według prawa wekslowego  przez  _____________________________________________________________ 

 pełnomocnictwo  do dysponowania środkami na rachunku __________________________________________________ 

 hipoteka na nieruchomości ____________________________________________________________________________ 

 przewłaszczenie _____________________________________________________________________________________ 

 cesja praw z polisy ___________________________________________________________________________________ 

 inne ______________________________________________________________________________________________ 

 

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

1) Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego, że informacje 
podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) Wyrażam/y zgodę, aby Bank w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku zatrzymał w swojej dokumentacji kopie 
dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem oraz dołączonych w terminie późniejszym. 

 

________________________________________________        __________________________________________________ 
                                  (miejscowość, data)         (podpis Wnioskodawcy) 
 

Podpis/y  złożony/e  w mojej obecności: 
 

…………………………………………………………………………….. 

(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku) 
 

Załącznik do wniosku: Formularz „Klauzule informacyjne i klauzule zgód” 
 

* niepotrzebne skreślić/wybrać właściwy wariant 


