dnia

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Oddział

nr wniosku
data zarejestrowania

WNIOSEK KREDYTOWY
O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ
I. Informacje o Wnioskodawcy/ach*
Wyszczególnienie

Wnioskodawca I

Wnioskodawca II

Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe matki
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Cechy dokumentu tożsamości
PESEL
Stan cywilny
NIP
REGON
Nr tel. / adres e-mail
(dla wspólnego gospodarstwa ilość osób podać należy przy Wnioskodawcy I)

Ilość osób w gospodarstwie domowym
Wnioskodawcy

II. Informacje o wnioskowanej transakcji kredytowej
1. Rodzaj transakcji kredytowej
kredyty obrotowe
kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
kredyt rewolwingowy
kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR z linii ………..
2. Kwota kredytu

kredyty inwestycyjne
kredyt inwestycyjny
kredyt pomostowy
kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR z linii ………
inny …………………………………………………………………………
kwota kredytu słownie

3. Cel kredytu

4. Okres kredytowania

miesięcy od

do

5. Spłata rat kapitałowych
w okresach miesięcznych
w okresach kwartalnych
w okresach półrocznych
w okresach rocznych

malejące raty kapitałowo-odsetkowe
równe raty kapitałowo-odsetkowe

do dnia
6. Spłata rat odsetkowych
w okresach miesięcznych
w okresach kwartalnych

do dnia
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7. Proponowane zabezpieczenie kredytu
Rodzaj zabezpieczenia

TAK / NIE

weksel in blanco
poręczenie wekslowe/cywilne* …….... osób
pełnomocnictwo do rachunku bankowego
ubezpieczenie Kredytobiorcy/ów
cesja praw na rzecz Banku
gwarancja BGK
zastaw sądowo-rejestrowy /
przewłaszczenie*
hipoteka (podać nr KW, nr działki)
inne zabezpieczenia (podać jakie):
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Informacje o podmiocie / przedmiocie
zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia

TAK
NIE
TAK

NIE
TAK
NIE
TAK

NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK

NIE

Oświadczam zarazem , że proponowany przedmiot/-y zabezpieczenia kredytu :
nie jest/-są obciążony/-e prawami osób trzecich
jest/-są obciążony/-e następującymi prawami osób trzecich:
netto / brutto / nie dotyczy*

8. **Całkowite koszty projektu/przedsięwzięcia inwestycyjnego (w zł.):

netto / brutto / nie dotyczy*

Wartość wkładu własnego do inwestycji (w zł.):
Forma wkładu własnego (np. zapłacone zaliczki, faktury, środki pieniężne na rachunku):

Oświadczam, że wkład własny do inwestycji nie pochodzi z kredytu / pożyczki / innego zobowiązania finansowego.
Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc, rok)
Termin zakończenia inwestycji (miesiąc, rok)
Termin osiągnięcia planowanej zdolności do generowania przychodów (miesiąc, rok)
Wykorzystanie kredytu nastąpi z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności:

TAK

NIE

nie dotyczy

**wypełniać w przypadku kredytów inwestycyjnych, leasingów

III. Informacje o gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy/ów
1. Położenie gospodarstwa
2. Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego / rok nabycia
3. Powierzchnia gospodarstwa (w ha fizycznych, łącznie z dzierżawami)
w tym powierzchnia gruntów dzierżawionych
4. Informacje dotyczące wielkości i struktury prowadzonej działalności rolniczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej
gospodarstwa zamieszczono w załączniku do niniejszego wniosku kredytowego.
IV. Informacje o wydatkach i zobowiązaniach gospodarstwa domowego Wnioskodawcy/ów*
Rodzaj wydatku / zobowiązania

Kwota wydatku /
zobowiązania
(w zł)

Termin płatności
(miesiąc / kwartał / rok)

czy występują zobowiązania
przeterminowane? (TAK / NIE)

wydatki związane z utrzymaniem
gospodarstwa domowego i rodziny
Wnioskodawcy/ów*
ubezpieczenia osobowe, domu/lokalu
mieszkalnego, samochodów osobowych
itp.
inne zobowiązania finansowe (np.
alimenty, wypłacana renta dożywotnia)
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V. Zobowiązania gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domowego Wnioskodawcy/ów* z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
należy podać wszystkie zobowiązania kredytowe w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, wszystkie zobowiązania kredytowe w innych bankach/instytucjach kredytowych jak
również zadłużenie z tytułu kredytów gotówkowych, zakupów ratalnych, limitów i kart kredytowych, pożyczek

Rodzaj kredytu/zobowiązania

Bank

Data zaciągnięcia

Data spłaty

Kwota wg umowy

Aktualne saldo

Data zaciągnięcia

Data spłaty

Kwota wg umowy

Aktualne saldo

kredyt ………………………………………………..
kredyt ………………………………………………..
kredyt ………………………………………………..
kredyt ………………………………………………..
kredyt ………………………………………………..
kredyt ………………………………………………..
limit/karta kredytowa
limit/karta kredytowa
limit/karta kredytowa

Udzielone przez Wnioskodawcę/ów* poręczenia i gwarancje
Imię i nazwisko / nazwa Kredytobiorcy

VI. Informacje o innych stałych dochodach / wpływach pieniężnych gospodarstwa Wnioskodawcy/ów*
Rodzaj dochodu / wpływu gotówki

Kwota (w zł.)

Termin uzyskiwania
(miesiąc / kwartał / rok)

czy występują płatności
przeterminowane? (TAK / NIE)

wynagrodzenie
renta/emerytura
dodatkowa działalność gospodarcza
kontrakty, umowy cywilno-prawne
inne (określić jakie) …………………………….

VII. Informacje o posiadanych rachunkach bankowych Wnioskodawcy/ów*:
Nazwa banku

Nr rachunku bankowego

VIII. Oświadczenie/a Wnioskodawcy/ów*:
1)

2)
3)
4)

czy przeciwko Wnioskodawcy/ów* są prowadzone postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące
mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań?
- w szczególności czy wobec Wnioskodawcy/ów* toczy się postępowanie egzekucyjne/windykacyjne?
czy Wnioskodawca/y* posiada/ją* wymagalne zobowiązania kredytowe, publiczno-prawne, inne?
czy zobowiązania kredytowe/inne zobowiązania finansowe Wnioskodawcy/ów* objęte są restrukturyzacją?
czy wobec Wnioskodawcy/ów* została ogłoszona upadłość lub został rozpoczęty proces likwidacji lub
postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności rolniczej / gospodarczej?

tak

nie

tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie

nie dotyczy

Jeżeli przynajmniej na jedno wyżej zadane pytanie padnie odpowiedź twierdząca poniżej należy opisać rodzaj zobowiązania/zobowiązań, opisać aktualny stan sprawy i określić wysokość tego
zobowiązania.

Ponad powyższe oświadczam/y*, że:
1)
pozostaję* / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką;
2)
jestem / nie jestem* członkiem Rady Nadzorczej, Zarządu, osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach oraz/lub podmiotem powiązanym
kapitałowo lub organizacyjnie z ww. organami Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach - w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 16 Prawa bankowego, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia
nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady UE**;
3)
zostałam/em/liśmy poinformowana/y/i, o możliwości przekazania moich/naszych danych osobowych przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz
art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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 Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach – 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.sbppiaski.pl/rodo;
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4)

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
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach do wystąpienia do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań:
(wyrażenie przez Panią/Pana ww. zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu)
Wnioskodawca I

5)

Wnioskodawca II
NIE

TAK

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Spółdzielczy Bank Powiatowy w
Piaskach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących
moich zobowiązań:
(wyrażenie przez Panią/Pana ww. zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy kredytu)
Wnioskodawca I

6)

Wnioskodawca II
NIE

TAK

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z siedzibą w Piaskach 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:
Wnioskodawca I
TAK

Wnioskodawca II
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;
7)

oświadczenia o podmiotach powiązanych:
a)

czy Wnioskodawca posiada podmioty istotnie powiązane kapitałowo?

TAK

NIE

Jeśli TAK – prośba o wskazanie nazwy podmiotu:

TAK

NIE

Jeśli TAK – prośba o wskazanie nazwy podmiotu:

Podmiot:
- posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% udziału w kapitale
zakładowym innego podmiotu, lub
- posiada prawa do wykonywania co najmniej 50% głosów w organach
innego podmiotu
b)

czy Wnioskodawca posiada podmioty istotnie powiązane organizacyjnie?

Podmioty są wspólnie zarządzane lub kontrolowane, w tym z tytułu uczestnictwa
jednego podmiotu lub tej samej osoby trzeciej w organie zarządzania albo organie
kontroli i nadzoru drugiego podmiotu.

c)

czy Wnioskodawca posiada powiązania z tytułu silnych relacji
gospodarczych?

oraz czy w powiązaniach organizacyjnych Wnioskodawca jest:
1)

podmiotem dominującym

2)

podmiotem zależnym
TAK

NIE

nie istotne

Jeśli TAK – prośba o wskazanie nazwy podmiotu:

Powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych występują w sytuacji gdy dwa
podmioty prowadzą współpracę gospodarczą, której ustanie lub pogorszenie
będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową podmiotu wnioskującego o
produkt kredytowy (istotny wpływ dotyczy powiązań handlowych, świadczenia
usług o udziale powyżej 45%.
d)

Czy Wnioskodawca posiada powiązania z tytułu wspólności majątkowej –
Wnioskodawcami są małżonkowie, między którymi panuje ustrój
ustawowej wspólności majątkowej?

TAK

NIE

nie dotyczy

Jeśli TAK – prośba o wskazanie nazwy podmiotu:

Dotyczy Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika
spółek osobowych, którego współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą, a
pomiędzy nimi występują silne relacje gospodarcze.
e)

Czy Wnioskodawca jest podmiotem Grupy kapitałowej objętym
skonsolidowanym sprawozdaniem?

Jeśli TAK – prośba o wskazanie nazwy podmiotu:

TAK jako podmiot dominujący w Grupie
TAK jako podmiot zależny w Grupie
NIE
8)
9)

informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank oraz prawach z tego wynikających, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują sie w „Klauzuli informacyjnej
Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach” oraz Formularzu zgód;
wiarygodność podanych danych potwierdzam/y* własnoręcznym/i* podpisem/ami* pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za złożenie nierzetelnego
oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis Wnioskodawcy I)

(czytelny podpis Wnioskodawcy II)

Potwierdzam prawidłowość i kompletność przyjętego wniosku kredytowego:
(stempel memoriałowy, podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku)
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku złożenia oświadczenia o członkostwie Wnioskodawcy w Radzie Nadzorczej, Zarządzie, dotyczące zajmowania stanowiska kierowniczego w Banku oraz/lub o powiązaniach kapitałowych lub
organizacyjnych Wnioskodawcy z ww. organami Banku - do wniosku kredytowego Wnioskodawca składa załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania transakcji kredytowych wynikających z zapisów art. 79 i
79a ustawy Prawo bankowe
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