
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 56/2022  z dnia 23 czerwca 2022 r. 
Załącznik Nr  W1b_ do Instrukcji kredytowania Klientów  instytucjonalnych Cz III 

 
 

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

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE KREDYTU wz z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ 

Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność rolną  
 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 

Nazwa / Nazwisko i  imiona   
Siedziba / Adres:   
 -  zamieszkania  
 -  do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania 

REGON 
NIP 
KRS 

Telefon 
E-mail 

I  

WNIOSKODAWCA 
 

…………….……………………

…..……………………………… 

…………….…………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………. 

II  

 WNIOSKODAWCA 
 

…………….……………………

…..……………………………… 

…………….…………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:  

Imię i nazwisko: Numer telefonu: 

 

II. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 

1. WNIOSKUJEMY  O  UDZIELENIE  KREDYTU:   OBROTOWEGO * /   INWESTYCYJNEGO/* WYGODNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO* 

Kwota zł.:                                         słownie złotych: 

Okres kredytowania       od:                                                                       do: 

2. PRZEZNACZENIE  KREDYTU  
Opis przedsięwzięcia: nazwa, powierzchnia, 
położenie, nr ks. wieczystej, marka, typ, rok prod., 
itp.: 

 w  rachunku bieżącym:   nowy kredyt    odnowienie    rewolwingowy  

                               
 
 
 
 
 
 

 
zakup:  nieruchomości*,  środków transportu*,  maszyn lub urządzeń*,  
środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności * 
inne …………. 

 
budowa*/ remont */ adaptacja:   budynków lub pomieszczeń służących do 
prowadzenia działalności  

 refinansowanie nakładów na ww. cele 

 spłata kredytu w innym banku / wykup środków trwałych z leasingu* 

 Inne 

Odliczenie VAT-u związanego z transakcją:                  tak                                       nie 

 
Wykorzystanie kredytu nastąpi z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności:           tak                                       nie 
 

 

 
KREDYT INWESTYCYJNY 

 PRZEZNACZONY    

 NA  INWESTYCJE 

WSPÓŁFINANSOWANE  

DOTACJAMI   Z   FUNDUSZY 

EUROPEJSKICH  LUB   

PROGRAMÓW 

WSPÓLNOTOWYCH 

 
*Zakup:  nieruchomości*,  środków transportu*,  maszyn / urządzeń*  inne………………………………………... 
*Budowa* remont* modernizacja* adaptacja*: ……………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………... 
*Inne: …………………………………………………………….………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
Tytuł projektu:  ………………………..………….………………………………………………………………………………………. 
Projekt realizowany będzie/jest w ramach: 
 
PROGRAM………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

(podać nazwę programu) 
 

DZIAŁANIE 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
PODDZIAŁANIE……………………………………..…………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę podziałania) 
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3. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA                                              DOTYCZY KREDYTU INWESTYCYJNEGO 

Całkowity koszt inwestycji Zł.: 100 % 

Oświadczam, że środki przeznaczone na wkład własny pochodzą/nie pochodzą* z kredytu 

 

Środki własne pochodzą z: (określić źródło)……………………………………………………………………………………..  

Zł. ………………………….. zaliczka*, gotówka*, opłacone faktury*  

 

Zł. ………………………….. wykonane prace*, zgromadzone materiały*  (wyszczególnić niżej) 

 

Zł. …………………………..  inne (dotacje, wpływy z produkcji itp.): 

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

  

Kredyty bankowe:   

4. TERMINY:   URUCHOMIENIA  KREDYTU       /      REALIZACJI   INWESTYCJI  *    

Termin rozpoczęcia Inwestycji ………………………..…………….* Termin zakończenia Inwestycji ……………………….…….……………….* 

 Jednorazowo W dniu: 

 W transzach 

W dniu W wysokości: 

W dniu W wysokości:                                           

W dniu W wysokości:                                           

5. SPŁATA   KREDYTU: 

Spłata:      jednorazowo  / w ratach  / miesięcznych   / kwartalnych  / *         do  dnia  każdego:   miesiąca / kwartału*.       
Rat kapitałowych od dnia  ……………………………………….……, odsetek  od dnia  ………………………………………………………….……  
 Inne terminy spłaty:  ................................................................................................................................................................................. 

Spłata  w ratach malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe)  miesięcznie / kwartalnie*/ do 15 / 30-31 */   dnia każdego 

miesiąca / kwartału*/  od dnia  ………………………………………………………… Odsetki płatne od dnia  …..……………………………………  

 Inne terminy spłaty: ................................................................................................................................................................................ 

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

Karencja w spłacie kapitału do dnia: 

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 

 
      z rachunku nr  ………………………………………………………………………………………………………….. 

6. PROPONOWANE  ZABEZPIECZENIE 

Zwrotność 

kredytu 

proponujemy 

zabezpieczyć 

następująco: 

 weksel In blanco z wystawienia: …………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

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

 poręczenie według prawa wekslowego przez:  …………………………………………………..………………….…………….…… 

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

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

 blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym nr ……………………………….……………………..………………… 

 hipoteka na nieruchomości ……………………………….………………….……………………….……………………………………… 

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

 cesja praw z polisy ………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 przewłaszczenie………………………………………………………………………………………………..……………….…...……………. 

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

 inne ….………………………………………………………………………..…………………………………………………..…….….………. 

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

 

 



Strona 3 z 4 
 

 

 

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

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* 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.      Proszę o zmianę złożonych przeze mnie zgód i oświadczeń zawartych w „Formularzu klauzule informacyjne i klauzule zgód”. 

                  TAK                              NIE                               NIE DOTYCZY   (gdy Klient wcześniej nie składał w Banku Formularza) 

10.   Wnioskuję o przekazanie bezpłatnego projektu umowy z danymi i warunkami z decyzji kredytowej, Regulaminem kredytowania Klientów 

instytucjonalnych oraz Taryfą opłat i prowizji bankowych na: adres  wskazany w Formularzu „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”/                  

w placówce Banku */ ***                             

               TAK                                 NIE 

11. Oświadczam/y, że zostałem poinformowany,  o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych przez Bank Spółdzielczy                     

w Rutce- Tartak, 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 77A, 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 https://bank.suwalki.pl  

12.  Przyjmuję do wiadomości że:  

1) instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową, utworzone 

wspólnie przez banki i bankowe izby gospodarcze, mogą na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, udostępniać informacje                  

o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych instytucjom finansowym, będącym 

podmiotami zależnymi od banków; 

2) na podstawie art. 105 ust. 4 d Prawa bankowego, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą               

w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych; 

3) Bank może przekazywać dane innym podmiotom zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 

 

 

 

________________________________________________                        ________________________________________________ 

                      miejscowość, data                                                podpis Wnioskodawcy (dotyczy informacji i oświadczeń I – III) 

 

 

 

mailto:kontakt@bik.pl
mailto:iod@bik.pl
https://bank.suwalki.pl/
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IV. ZGODY WNIOSKODAWCY  

 
1. Wyrażam zgodę na: 
 

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

upoważniam Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.                

z siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa i do Krajowego Rejestru Długów 

Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław o ujawnienie informacji gospodarczych 

dotyczących moich zobowiązań jako konsumenta.  

     [Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie 

niemożliwością zawarcia umowy.] 

 

                                             TAK                                            NIE 

 

 ___________________________________________       ___________________________________________ 

                 (miejscowość, data)                         (podpisy Wnioskodawców – pieczęć firmowa) 

 

 
2) 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.  

    
                    TAK                                                   NIE 

 
 

_________________________________________________ 

 

               ______________________________________________ 

                        (miejscowość, data) 

 

      (podpisy Wnioskodawców – pieczęć firmowa) 
 

 
Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy**** 
 
Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
     Imię i nazwisko 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka …………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   Imię i nazwisko 

Jednocześnie wyrażam zgodę  na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka z majątku wspólnego. Oświadczam też, że zaznajomiłem/am się 
z zapisami niniejszego wniosku. 
 
 
_______________________________________________                                     ________________________________________________ 
 

                miejscowość , data                                                                                        podpis Współmałżonka Wnioskodawcy firmowa 
 
 
Podpis/y  złożony/e  w mojej obecności    _______________________________________________                         
                                                                 (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
 
 
*        niepotrzebne skreślić/wybrać właściwe 
**      w przypadku wspólników spółek osobowych gdy oświadczenia wspólników różnią się od siebie, należy przyjąć oświadczenie osobno  
         od każdego wspólnika spółki 
***      dotyczy przedsiębiorcy konsumenta 
****  dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą/rolniczą wykonującymi wolny zawód,  
         wspólnikami s.c., o ile współmałżonek nie  występuje w roli współkredytobiorcy. 


