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

BANK SPÓŁDZIELCZY

W

RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W ………………………..

WNIOSEK
O PRZYZNANIE KREDYTU „DOBRY GOSPODARZ”
I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
I - Wnioskodawca

II - Wnioskodawca (Współmałżonek Wnioskodawcy)

Imiona i Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL /

REGON

Stan cywilny

zamężna/żonaty
panna/kawaler

Małżeńska wspólnota
majątkowa

tak

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y

separacja

zamężna/żonaty
panna/kawaler

nie

tak

wdowa/wdowiec
rozwiedziona/y

separacja

nie

Cechy dokumentu
tożsamości

Nazwa: dowód osobisty / paszport * : Seria …………….…… Nazwa: dowód osobisty / paszport * : Seria …………….……
Nr ………..………………………………………… Wydany przez: Nr ………..………………………………………… Wydany przez:
.......................................................... dnia ................................. .......................................................... 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: …….………/ ………….……

nie posiadam
posiadam rachunek bieżący / ROR* w Banku:
.......................................................................................

nie posiadam
posiadam rachunek bieżący / ROR* w Banku:
.......................................................................................

Nr telefonu

E-mail:

Rachunek typu bieżący /
ROR

II. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:
1. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU: inwestycyjnego * / obrotowego *
Kwota zł.:
2. PRZEZNACZENIE
KREDYTU

„DOBRY GOSPODARZ”

słownie złotych:
Opis przedsięwzięcia: wartość, nazwa,
rok prod., ilość szt. itp.:

powierzchnia,

położenie,

nr ks. wieczystej, marka, typ,

*Zakup: gruntów*, środków transportu*, maszyn / urządzeń* do działalności rolniczej* stada podstawowego*

*Budowa* remont* modernizacja* adaptacja*:
*Refundacja nakładów :
KREDYT
INWESTYCYJNY
* przeznaczony

na:

NA INWESTYCJE
WSPÓŁFINANSOWANE DOTACJAMI
Z FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
LUB PROGRAMÓW
WSPÓLNOTOWYCH

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

Tytuł projektu: ………………………………………….…………………………………………………………………
Projekt realizowany będzie/jest w ramach:
PROGRAM…………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
(podać nazwę programu)
DZIAŁANIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę działania)
PODDZIAŁANIE……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę podziałania)

Zakup: oleju napędowego, nawozów i pasz, materiału siewnego, sadzeniaków, nasion, środków ochrony roślin,
KREDYT OBROTOWY artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów maszyn i urządzeń związanych z produkcją rolną i
innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
Odliczenie VAT-u związanego z transakcją:

tak

nie

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (DOTYCZY KREDYTU INWESTYCYJNEGO)
Całkowity koszt inwestycji
Środki własne w postaci:

Zł.:

%

Zł. ………………………….. zaliczka*, gotówka*, opłacone faktury*
Zł. ………………………….. wykonane prace*, zgromadzone materiały* (wyszczególnić niżej)
Zł. ………………………….. inne (dotacje, wpływy z produkcji itp.):
…………………………….………………..……………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Kredyty bankowe
4. TERMINY :

REALIZACJI INWESTYCJI

/

URUCHOMIENIA KREDYTU

Termin rozpoczęcia Inwestycji ………………………………….
Wypłata jednorazowo
Wypłata w transzach

Termin zakończenia Inwestycji ……………………….………………….

W dniu:
W dniu

W wysokości:

W dniu

W wysokości:

W dniu

W wysokości:

5. SPŁATA KREDYTU:
Okres kredytowania: ………… miesięcy / lat*. Spłata w ratach miesięcznych / kwartalnych /półrocznych / jednorazowo * do 15 / 30-31 */ dnia
każdego miesiąca / kwartału / półrocza */ od dnia ……………………………………….……………………..………
Inne terminy spłaty: .......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Karencja w spłacie kapitału do dnia:
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
Spłata kredytu poprzez:
………………………..…………………………………………………………………………………………..
6. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku .……………………..………………………………….……………………
weksel In blanco z wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………..
hipoteka na nieruchomości ………………………………………………….…………….………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
cesja wierzytelności z tytułu umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą
Zwrotność
…………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
kredytu
cesja praw z polisy ……………………………………………………………………………………………………………..………………
poręczenie według prawa cywilnego przez: ……………...…………………………………………..……………………………….……
proponujemy
zabezpieczyć …………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
…………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
następująco:
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym nr ……………………………………….……………………..…………………
przewłaszczenie………………………………………………………………….…………………………………..…………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………......……………….……………
inne ….……………………………………………………………………..………..……………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
…………………………………………………………………………………….………………………………...………………...………………
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III. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU
I- Wnioskodawca

I czy II

II- Wnioskodawca (Współmałżonek Wnioskodawcy)

Posiadam/y gospodarstwo rolne jako:
Właściciel / współwłaściciel* : pow. …………….….......... ha, w tym użytki rolne ……………....… ha,
Budynki : dom mieszkalny stan: …………………….………………….…………….. pozostałe budynki inwentarskie (wymienić):
……………………………………………………………………………………………………………………….…..……………..………
……………………………………………………………………………………………………………………….…..……………..………
Inne budynki (w tym mieszkanie-adres) : ……………………..……………………….……………………..…………………..………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

I

II

I

II

I

II

Wartość budynków ………………………………..……….………… zł.
Dzierżawca ………... ha., w tym użytki rolne ……… ha na okres ................lat umowa zawarta do ............................... r.

Uprawy(w ha): zboża ......................., łąki/pastwiska ........................, kukurydza............................, inne ………………….……………...............
.................................................................................................................................................................................................................................
Inwentarz żywy (w szt.): krowy......., jałówki ......., opasy ......., cielęta ......., maciory …...., tuczniki ......., warchlaki …...., prosięta ..........,
inne……………………………………………………………..………………………………. … szacunkowa wartość …………….…………….zł.
1. Maszyny i urządzenia - tylko o wartości jednostkowej ponad 30 000,00 zł. (np.: kombajn, ciągnik , linia technologiczna, silosy zbożowe)
Nazwa

Marka

Rok prod.

Wartość rynkowa

Zastaw / przewłaszczenie

2. Maszyny i urządzenia pozostałe (w szt.): kombajn …...., ciągnik …….., agregat uprawowy …...., silosy paszowe szt./ton …..…………,
rozrzutnik obornika…......, paszowóz….….., ładowacz …..., prasa……...,owijarka bel ……..., przyczepa samozb. …….., opryskiwacz ……..,
dojarka/hala udojowa* (liczba stanowisk …….……), chłodnia mleka (pojemn. litry) ……..…….…, przyczepa transportowa ……..., samochód
osobowy/ciężarowy ( marka) …………………….….. ………………………………..………………….pozostały sprzęt uprawowy / inne maszyny
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…….……..
.................................................................................................................................................................................................................................
.................. …………………………………………….……………szacunkowa wartość maszyn i urządzeń .......................................... zł.
Inne składniki (nieruchomości, lokaty, papiery wartościowe)……………… ………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………..………….. o wartości ……..……….……..zł.

I

II

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH
Zobowiązania

Bank

Kwota
zobowiązzania

Kwota
pozostała
do spłaty

Kwota raty
Data
M – miesięczn.*
ostatecznej
K – kwartaln.*
spłaty
J – jednoraz.*

I czy II

limit ROR

I

II

limit karty kredytowej
limit kred w
rachunku.bieżącym

I

II

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

…………………………
RAZEM

X
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X

X

V. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH
Wyszczególnienie

A. Przychody ze sprzedaży

( w tys. zł.)
Rok
ubiegły

……….

……….

……….

……….

(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), w tym:
a) udzielonych
b) wnioskowanego
D. Koszty działalności operacyjnej

(B+C

E. Dochód z działalności operacyjnej ( A – D )
F. Dopłaty bezpośrednie w *BS Rutka –Tartak /
Banku
…..…………………………..………………………………………
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)

VI. 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/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:
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....…
6. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku są
zgodne ze stanem faktycznym.
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VII. ZGODY WNIOSKODAWCY
(stosuje się w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi)*
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2014r. poz. 1422) w tym celu wskazuje adres poczty
elektronicznej: ……………………..…………
(stosuje się w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą/rolniczą, wykonującymi wolny zawód, wspólnikami
s.c.)*
W związku ze złożonym przez mnie wnioskiem o udzielenie kredytu, oświadczam co następuję:
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, że:
1) Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, 16-400 Suwaki, ul. Waryńskiego 21, 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);
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy
kredytu, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) 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 będzie przekazywał 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 – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul.
Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 A, 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.
2. Wyrażam/y zgodę na:
1)
przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, w celu reklamy produktów i usług Banku zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( DZ.U. 2014r. poz.1182 ):
Wnioskodawca I
TAK
2)

NIE

Wnioskodawca II
TAK

przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2014r. poz. 1422), w tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej:
Wnioskodawca I
TAK
NIE
email……………………………………………..

3)

NIE

Wnioskodawca II
TAK
NIE
email……………………………………………..

przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej
Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, a dotyczących mnie
informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie dłuższy, niż
określony przepisami prawa liczony od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2012r. poz. 1376, z późn. zm.) oraz innych ustaw:
Wnioskodawca I
TAK

NIE

Wnioskodawca II
TAK

NIE

3. Przyjmuje/my do wiadomości, iż przysługuje mi/nam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawienia a także prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Przyjmuje/my do wiadomości, iż Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej/naszej zgody przetwarzać
informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje/nasze dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust.3 ustawy Prawo bankowe,
przez okres 12 lat.
5. 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) upoważniam/y 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 Info Monitor
S.A. i do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań oraz
do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. Zakres danych o jakie bank może wystąpić określa art.2
ww. ustawy.
6. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w
Rutce-Tartak, a dotyczących mnie/nas informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze
mnie/nas wniosku skutkującego podjęciem przez Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 24 miesięcy od
dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe
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oraz innych ustaw. Przyjmuje/y do wiadomości, iż przysługuje mi/nam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawienia, a także
prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
7. 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.

………………………………………dnia …………………………
miejscowość

……………………………………………………
podpis/y Wnioskodawcy- 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 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach tam wskazanych oraz jestem świadom/a wynikających
stąd moich praw.

………………………………………dnia …………………………
miejscowość

……………………………………………………
podpis Współmałżonka Wnioskodawcy

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

* wybrać właściwe /niepotrzebne skreślić

Strona 6 z 6

