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 OŚWIADCZENIE  

 Wnioskodawcy/ Poręczyciela / Przystępującego do długu  i ich Współmałżonków*   

Osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE                       
 

 
I   - Wnioskodawca/ Poręczyciel /  

Przystępujący do długu*   
II   - Współmałżonek  Wnioskodawcy 

Poręczyciela / Przystępującego do długu*   

Imiona  i  Nazwisko   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe matki   

PESEL  REGON     

Data ur. Miejsce ur.     

Stan cywilny   zamężna/żonaty       wdowa/wdowiec       separacja 
  panna/kawaler          rozwiedziona/y     

  zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec       separacja 
  panna/kawaler         rozwiedziona/y     

Wykształcenie   

Cechy dokumentu 
tożsamości 

Nazwa:  dowód osobisty / paszport * :   Seria …………….…… 

Nr ………..………………………………………… Wydany przez:   

..........................................................  dnia ................................. 

Nazwa:  dowód osobisty / paszport * :   Seria …………….…… 

Nr ………..………………………………………… Wydany przez:   

..........................................................   dnia ............................... 

Adres zamieszkania 

Kod i Miejscowość  ………………………………………... 

…………………..………………..………..…………………  

Ulica: …………………………..…..…….………………….  

Nr domu / lokalu: …….………/ ………….…… 

Kod i Miejscowość  ………………………………………... 

…………………..………………..………..…………………  

Ulica: …………………………..…..…….………………….  

Nr domu / lokalu: …….………/ ………….…… 

Adres do 
korespondencji 

(jeżeli inny niż 
zameldowania) 

Kod i Kod i Miejscowość  ………………………………………... 

…………………..………………..………..…………………  

Ulica: …………………………..…..…….………………….  

Nr domu / lokalu: …….………/ ………….…… 

Kod i Miejscowość  ………………………………………... 

…………………..………………..………..…………………  

Ulica: …………………………..…..…….………………….  

Nr domu / lokalu: …….………/ ………….…… 

Nr 
telefonu  

E-mail:     

Rachunek typu  
bieżący  / ROR 

 nie posiadam  
 posiadam  rachunek  bieżący / ROR*  w Banku: 

....................................................................................... 

 nie posiadam  
 posiadam  rachunek  bieżący / ROR*  w Banku: 

....................................................................................... 

 
II . INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU 

I   - Wnioskodawca/ Poręczyciel / Przystępujący do długu*   /  II   - Współmałżonek Wnioskodawcy/ Poręczyciela / Przystępującego do długu*   I czy II 

Posiadam/y  gospodarstwo rolne jako 

 Właściciel / współwłaściciel* :  pow. …………….….......... ha, w tym użytki  rolne ……………....… ha,  

       we wsi ……………………………………………………………………………………………………………. 

Budynki : dom mieszkalny stan: ………….………………….…………….. pozostałe budynki inwentarskie  (wymienić): 

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

 

 I      II 

 

 

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

 I      II 

Szacunkowa wartość  budynków  ………………………………..……….………… zł. 
 

  Dzierżawca  …..... ha.,  w tym użytki rolne ……… ha ,  we wsi ……………………………………………………………….  

       zawarta na okres ........... lat  / umowa zawarta do ........................................................................................................ r.     I      II 

Uprawy(w ha): zboża .........., łąki/pastwiska ............, kukurydza......., inne ............................................................................ 

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

Inwentarz żywy  (w szt.): krowy......., jałówki ......., opasy ......., cielęta ......., maciory …...., tuczniki ......., warchlaki …...., 

prosięta .........., inne ……………………..………………………………. Szacunkowa wartość  …………….…………….zł. 

 I      II 

 Zapasy (np. bele, zboże, kukurydza, ziemniaki, inne)             Szacunkowa wartość  ……………………….…………….zł. 
    I      II 
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1. Maszyny i urządzenia  tylko o wartości  jednostkowej ponad 50 000,00 zł.  (np.: kombajn, ciągnik , linia technologiczna, silosy zbożowe itd.) 

Nazwa Marka Rok prod. Wartość rynkowa Zastaw / Przewłaszczenie 

     

     

     

     

2. Maszyny i urządzenia  pozostałe  (w szt.):  kombajn …….., ciągnik  ……….., agregat uprawowy …….., rozrzutnik obornika……..., paszowóz……...,  

ładowacz …..., prasa………...,owijarka bel …...., przyczepa samozb.. …….., opryskiwacz  ……..,  dojarka/hala udojowa* (liczba stanowisk ………),  

chłodnia mleka (pojemn. litry) ………….…, silosy paszowe szt./ton …..……, przyczepa transportowa ……..., samochód osobowy/ciężarowy ( marka) 

……………………………..…….….. …………………………..………………………………….pozostały sprzęt uprawowy / inne .……………………..………… 

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

.........................................................................................…………………………………… Szacunkowa wartość maszyn i urządzeń  ................................ zł.  

 Inne składniki (nieruchomości, lokaty, papiery wartościowe)…………….…………………….…… …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..  o wartości ………….……..……….……..zł.   

 I      II 

 
III. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH                           
               
                                      (w zł) 

Wyszczególnienie Za ostatnie 12 miesięcy 

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)   

1. paliwa, itp.   

2. remonty budynków i maszyn   

3. ubezpieczenia   

4. podatki   

5. pozostałe   

6. koszt kredytów (odsetki, prowizje)   

D. Koszty działalności operacyjnej     (B +C)  

E. Dochód z działalności operacyjnej     (A – D)  

F. Dopłaty bezpośrednie   

G. Spłata kredytów (raty kapitałowe)   

H. Dochód netto z działalności rolniczej     ( E+F–G)   

I. Dotacje  

J. Dochody spoza gospodarstwa - netto (wymienić) 
……………………...………….………… 
  ………………………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………….   

K. Koszty utrzymania rodziny 
Ilość osób w gospodarstwie domowym ………………..  w tym dzieci ……………….……… 

  

L. Dochód osobisty rolnika     ( H + I + J- K )   

  Wnioskodawca/Poręczyciel/Przystępujący do długu i jego Współmałżonek* należą do tego samego gospodarstwa domowego 
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IV.  INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH –   (PRYWATNYCH I ROLNICZYCH) 
 

Zobowiązania Bank 
Kwota 

zobowiąz-  
zania 

Kwota 
pozostała 
do spłaty 

Data 
ostatecznej 

spłaty 

Kwota raty   
M – miesięczn.* 
K – kwartaln.* 
J – jednoraz.* 

I czy II 

limit kredytu w 
rachunku bieżącym 

   
 

   I     II 

limit karty kredytowej        I     II 

limit  ROR        I     II 

kredyt   …………………      *    I     II 

kredyt   …………………      *    I     II 

leasing      *    I     II 

Poręczenie / 
przystąpienie do długu* 

     
 I     II 

Poręczenie / 
przystąpienie do długu* 

     
 I     II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze) 

     
 I     II 

………………………… 
      I     II 

RAZEM  X X X 

 
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) 

 

V. OŚWIADCZENIA   

1. Oświadczam/y, że terminowo reguluję/my zobowiązania finansowe, podatkowe lub zrównane z podatkowymi (zobowiązania wobec np.  

banków lub towarzystw leasingowych, ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego, Miasta,  Gminy itp.) i nie posiadam/y innych wymagalnych 
zobowiązań, także zobowiązań objętych ugodą. 

2. Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne 
mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

3. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub  postępowania 
naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

4. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały / nie zostały* wystawione lub wygasły / nie wygasły*   tytuły egzekucyjne. 

5. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką*.  

6. Oświadczam/y, że: 

1) jesteśmy / nie jesteśmy *) członkami 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 lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie Banku: 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....… 

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

8. 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. 

9. Zostałem poinformowany, o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych przez Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c 
oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A, 02-679 Warszawa. W zakresie przekazanych danych Biuro Informacji 
Kredytowej - obok Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak – staje się Administratorem moich/naszych danych osobowych. Z Biurem 
Informacji Kredytowej mogę/możemy skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta 
BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Biuro Informacji Kredytowej wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 
Warszawa, ul. Postępu 17A), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Pełna treść klauzuli informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostępna jest na stronie  
www.bank.suwalki.pl. 

 
 
 
 

mailto:kontakt@bik.pl
mailto:iod@bik.pl
http://www.bank.suwalki.pl/
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10. Wyrażam zgodę na: 
 

[Wyrażenie przez Panią/Pana zgód jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością 
zawarcia umowy kredytu.] 

 
1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  

i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019, poz. 681, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak 
do wystąpienia do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie 
informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 
 

I  -     Wnioskodawca  /  Poręczyciel  /  

 Przystępujący do długu* 

II  - Współmałżonek: Wnioskodawcy /  Poręczyciela /  

 Przystępującego do długu* 

TAK                NIE TAK               NIE                   NIE DOTYCZY 

 

2) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 681 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak do wystąpienia za 
pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 
 

I  -     Wnioskodawca  /  Poręczyciel  /  

 Przystępujący do długu* 

II  - Współmałżonek: Wnioskodawcy /  Poręczyciela /  

 Przystępującego do długu* 

TAK                NIE TAK               NIE                   NIE DOTYCZY 

 
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak z siedzibą w Suwałkach oraz Biuro Informacji Kredytowej 

S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań 
wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 
wygaśnięcia: 

 
I  -     Wnioskodawca  /  Poręczyciel  /  

 Przystępujący do długu* 

II  - Współmałżonek: Wnioskodawcy /  Poręczyciela /  

 Przystępującego do długu* 

TAK                NIE TAK               NIE                  NIE DOTYCZY 

 

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności 
udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpić 
w banku, w którym zgoda zostaje udzielona jak i w BIK. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

 

 

 

 

 

…………………dnia …………………………               …………………………………………………………………..…………… 
  miejscowość                                                                          podpis/y Poręczyciela / Przystępującego do długu i ich Współmałżonków*                                              

 

 
  
 
 
 

 
Podpis/y  złożony/e  w mojej obecności  …………………………………………………………………………….. 

(podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  wybrać właściwe/niepotrzebne skreślić 


