Załącznik nr 2 do Instrukcji
kredytowania działalności rolniczej

Nr rejestru: .............................................
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze,
Oddział* ............................

................................................., dn. .....................

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KAMIENNEJ GÓRZE
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO
…………………………………………………………………………….
/wpisać rodzaj kredytu inwestycyjnego

1. Wnioskuję o udzielenie kredytu w wysokości ................................................................PLN
(słownie złotych: ...............................................................................................................)
na okres od .................................... do .....................................

2. Kredyt powyższy przeznaczony jest na:

Opis przedmiotu inwestycji

Wartość

1.

2.

3.

Planowany termin realizacji

Źródła finansowania inwestycji

Od dnia ___________________________ do dnia __________________________
(dzień/miesiąc/rok)
(dzień/miesiąc/rok)

środki własne

………………….……….…PLN

……………….%

Kredyt

………………………….….PLN

……………….%

Inne (jakie)…………………………

…………………….…….…PLN

……………….%

……………………………………….

……………………………..PLN

……………….%

RAZEM

…………………………….PLN

……………….%

3. Informuję, że inwestycja –nie została / została* rozpoczęta, a dotychczas poniesione nakłady
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wynoszą …………………………………………………………………… PLN.
4. Proponowane terminy i kwoty wykorzystania kredytu:
od dnia....................................................kwota..................................................................PLN
od dnia....................................................kwota..................................................................PLN
od dnia....................................................kwota..................................................................PLN
w formie przelewu na rachunek prowadzony w Banku ………………………………………..
nr rachunku ……..........................................................................................................
5. Proponowane terminy i kwoty spłaty kredytu:
miesięcznie
Spłata kapitału

kwartalnie

rocznie

półrocznie

jednorazowo

Kwota raty …………………………ilość rat ……

Sposób płatności

miesięcznie
Spłata odsetek

Termin płatności
Karencja w spłacie kapitału

kwartalnie

rocznie

półrocznie

jednorazowo

………… (dzień miesiąca)
………… miesięcy

6. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami proponuję:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7. Informuję, że rachunek/i bieżący/e posiadam w Banku/ach:
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. Oświadczam iż posiadam następujące zadłużenie (kredyty poręczenia, inne) w Bankach:
Rodzaj zobowiązania

Kwota zobowiązania

Kwota pozostała do
spłaty

Rata miesięczna

Bank

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

9. Oświadczam iż posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ....................... ha, w tym grunty
własne ……… ha.
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10. Informacje o Wnioskodawcy i Współmałżonku:
Dane Wnioskodawcy (I)

Dane Wnioskodawcy (II)* /
Współmałżonka*

Imiona i nazwisko
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Seria i numer dowodu
osobistego
Dowód wydany przez:/ data
wydania
PESEL
NIP
Adres zameldowania na pobyt
stały i kod pocztowy
Adres do korespondencji
nr tel.
Stosunek do służby wojskowej
Adres E-mail

11. Do wniosku załączam:
Informację o gospodarstwie
Informacje o dochodach własnych i Poręczycieli,
Wypełniony Kwestionariusz osobisty Poręczyciela/i,
Decyzja o wysokości dopłat bezpośrednich,
Decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego,
Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy,
Aktualne zaświadczenie z KRUS,
Aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy
Umowy dzierżawy gruntów,
Oświadczenie Zbywcy,
Umowy przedwstępna*/ umowa zobowiązująca do przeniesienia własności,
Wypis z ewidencji gruntów,
Inne dokumenty (jakie) ...........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..
12. Oświadczenia Wnioskodawcy i Współmałżonka.
1)

2)

Pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam/-y, że
informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktyczny. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Bank podanych informacji.
Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw
leasingowych.

3)

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.

4)

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

5)

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały / nie zostały* wystawione lub wygasły / nie wygasły*
tytuły egzekucyjne w kwocie …………… PLN.
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6)

Oświadczam,
że
pozostaję
współmałżonkiem/współmałżonką*

7)

Jesteśmy/ nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

8)

Następujące podmioty lub osoby powiązane z naszą Firmą, organizacyjnie, personalnie są/ nie są*
członkami Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze
stanowiska lub funkcje w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie Banku:……………………………………….

13.
1)

/

nie

pozostaję*

we

wspólności

majątkowej

ze

Zgody Wnioskodawcy i Współmałżonka w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie kredytu.
Przyjmuję/-my do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z siedzibą w Kamiennej
Górze (58-400) przy ul. Waryńskiego 11, że:
a.

2)

3)

4)

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze będzie administratorem moich danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.
1182, z późn. zm.);
b. dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w celu rozpatrzenia
niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie kredytu;
c. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z
wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie Prawo bankowe
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128, z późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W
szczególności Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 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. Zygmunta Modzelewskiego 77A – 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 17A, 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 z zastrzeżeniem
udostępnienia tych danych towarzystwu ubezpieczeniowemu w przypadku ubezpieczenia spłaty
kredytu.;
Wyrażam/-y zgodę na:
a.

na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze w celu reklamy
produktów i usług Banku Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997r.
(t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)

b.

przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1422
z późn. zm.) na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

c.

przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze oraz Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A – Centrum
Operacyjnej obsługi Klientów przy ul. postępu 17A, a dotyczących mnie/nas informacji,
stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego/naszego zobowiązania wynikającego z
umowy kredytu przez okres nie dłuższy niż określony przepisami prawa liczony od dnia
wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j.
Dz. U. z 2015r. poz. 128 z późn.zm.) oraz innych ustaw.

Przyjmuję/ -emy do wiadomości, iż:
a.

przysługuje mi/nam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania a
także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32
Ustawy o ochronie danych osobowych

b.

Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może- bez mojej/ naszej 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

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1015 z późn.zm.) upoważniam/-y / nie
upoważniam/-y* Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze do wystąpienia bezpośrednio lub za
pośrednictwem Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta
Modzelewskiego 77A – Centrum Operacyjnej obsługi Klientów przy ul. postępu 17A do: Biura Informacji
Gospodarczej InfoMonitor SA z/s w Warszawie przy ul. Zygminta Modzelewskiego 77 oraz Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21 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 w.w. ustawy.
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5)

Wyrażam/-y zgodę/ nie wyrażam/-y zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank
Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A –
Centrum Operacyjnej obsługi Klientów przy ul. postępu 17A, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w
Kamiennej Górze, a dotyczących mnie/ nas informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę
bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank
Spółdzielczy w Kamiennej Górze czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 24 miesiące od dnia
otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym
przepisami ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw.
Przyjmuję/ -emy do wiadomości, iż przysługuje
mi/nam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania a także prawo do żądania
zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych

14. Wiarygodność podanych w wniosku danych stwierdzam/-y własnoręcznym podpisem.
*zaznaczyć właściwe

…….............................., dn. ........................

Wniosek złożono dnia ..........................

…………………..………....................................................................
/podpis Wnioskodawcy/-ów i Współmałżonka Wnioskodawcy/

...........................................................................
/podpis pracownika przyjmującego wniosek/

O decyzji powiadomiono wnioskodawcę na piśmie-ustnie
.............................................................
/podpis pracownika/

Informację ustną o decyzji przyjąłem
………………........................................................................................
/podpis Wnioskodawcy/-ów i Współmałżonka Wnioskodawcy/
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