Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów obrotowych
na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

Wniosek przyjęto dnia ...........................
nr rej. .....................................................

BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE ODDZIAŁ W .....................................

WNIOSEK KREDYTOWY
1. WNIOSKODAWCA
−

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

−

Adres……………………………….……………………………………………………………

−

Numer i seria dowodu osobistego…..…………………………………………………………...

−

Numer PESEL ………………………………………………………………………………….

−

NIP ……………………………………………………………………………………………..

2. Data rozpoczęcia działalności: ..........................................................................................................
3. Wnioskuje o udzielenie kredytu : obrotowego ,
w wysokości....................................................... (słownie: .............................................................
(kwota kredytu w PLN )

.............................................................................................................................................................
na okres od .......................... do .................................... .
4. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie .......................................................................
..............................................................................................................................................................
5.

Spłata rat w okresach ……………………………………………. począwszy od .....................,
( miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/jednorazowa*)

odsetek w okresach .................................................... .
(miesięcznych/kwartalnych/ jednorazowo *)

6.

Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu: ..................................................................
.............................................................................................................................................................................

7.

Oświadczam, że w okresie kredytowania poniosę następujące koszty:
1)

Paliwa

……………………………… zł

2)

Nawozy , środki ochrony roślin , pasz

…………………….…………zł

3)

remonty budynków i maszyn

……………………………….zł

4)

podatki i płaty

………………………….……zł

5)

energia elektryczna , opał

………………………….…... zł

6)

koszt posiadanych kredytów (odsetki, prowizje)

…………………………….…zł

7)

spłata rat kapitałowych posiadanych kredytów

…………………………….…zł

8)

inne koszty

……………………………….zł

9)
8.

koszty utrzymania rodziny

....…………………………….zł

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o:
1) fakcie przetwarzania moich danych osobowych, celu zbierania danych, tj. o wykonywaniu
wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy kredytu,
2) możliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym w art. 105106c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 939
z późn. zm.),
3) uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych, tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz. U. 1997, Nr 140, poz. 939 z późn. zm.).

9.

Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upoważniam Bank Spółdzielczy w
Dołhobyczowie do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

10. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17
przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących
tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego
podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia
otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie
przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw.
11. Oświadczam, że łączą/nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z udziałowcami
Banku Spółdzielczego Dołhobyczowie , osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w tym
Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej Banku bądź Zarządzie Banku (w przypadku
występowania w/w powiązań proszę podać ich charakter ze wskazaniem funkcji pełnionej we
władzach Banku przez osobę powiązaną z Wnioskodawcą).
.....................................................................................................................................
12. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu
karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

.......................................
(Data)

.....................................................
(Podpis wnioskodawcy)

Wymagane dokumenty:
Dwa dokumenty stwierdzające tożsamość Kredytobiorcy,
Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/Poręczyciela,
Zeznania podatkowe Kredytobiorcy/Poręczyciela (jeśli zarobkuje
renty/emerytury,
Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela,

poza

rolnictwem) lub

odcinek

