Załącznik nr 8
do „Instrukcji kredytowania działalności rolniczej. Część I”

UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
nr _______________________

W dniu _______________ w _______________________pomiędzy:
Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3, 22-540 Dołhobyczów, wpisanym do
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000134029, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym
Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym
numer: NIP 919-000-12-71, REGON 000500760, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą w
Warszawie ul. Plac Powstaoców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
reprezentowanym przez:
1)
2)

...............................................................................
(imię i nazwisko oraz funkcja lub rodzaj pełnomocnictwa)
...............................................................................

zwanym dalej „Bankiem”,
oraz
_________zgodnie z wytycznymi opisanymi w załączniku nr 13 Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz.
I__________________
który reprezentują:
1. ____________________________
2. ____________________________
zwanym dalej „Kredytobiorcą”, została zawarta umowa treści następującej:
§ 1.

1. Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia ________ kredytu w rachunku bieżącym, zwanego dalej kredytem, w
złotych polskich, przeznaczonego na pokrycie zobowiązao płatniczych z tytułu prowadzonej działalności, w maksymalnej
kwocie ______________________ zł, słownie___________________________________ złotych.
2. Bank udziela kredytu na okres ___________ miesięcy tj. od _____________________ do _____________________.
3. Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku bieżącym Kredytobiorcy nr __________________________ prowadzonym
przez Oddział Banku w ______________.
§ 2.

1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt od dnia _____________________ jednak nie wcześniej niż po:
1) ustanowieniu prawnych zabezpieczeo spłaty kredytu, określonych w § 8,
2) zapłaceniu prowizji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
3) *_____________________
2. Wykorzystanie kredytu następowad będzie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji
Kredytobiorcy w ciężar rachunku bieżącego do wysokości ustalonej maksymalnej kwoty kredytu , o której mowa w § 1.
3. Bank nie realizuje dyspozycji w wyniku, której zostałby przekroczona maksymalna kwota kredytu.
4. Każdy wpływ środków na Rachunek bieżący obniża stan zadłużenia i umożliwia ponowne wykorzystanie kredytu.
§ 3.

1. W związku z przyznaniem kredytu, Bank pobierze następujące prowizje:
1) od kwoty przyznanego kredytu – w wysokości __________ zł (słownie: ____________________ zł), co stanowi _____%
od kwoty przyznanego kredytu, określonego w § 1.
Kwota należności z tytułu prowizji w wysokości ___________ zł, płatna jest jednorazowo *w dniu zawarcia umowy / w
dniu uruchomienia kredytu/transzy kredytu.
Pobranie należnej prowizji nastąpi w formie:
a) *obciążenia rachunku bankowego Kredytobiorcy nr _______________ - do czego niniejszym Kredytobiorca
upoważnia Bank,
b) *wpłaty gotówkowej na wskazany rachunek w Banku,
c) *__________,
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2) za gotowośd finansową* tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu - w wysokości _____ % w skali roku. Prowizja naliczana
jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna
w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
Pobranie należnej prowizji nastąpi w formie obciążenia rachunku bankowego Kredytobiorcy nr ____________________
- do czego Kredytobiorca upoważnia Bank,
3) *__________,
2. Pobrane przez Bank prowizje nie podlegają zwrotowi.
3. Za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji
bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych, obowiązującą w dniu wykonywania
czynności, w tym z tytułu:
1) wysyłania do Kredytobiorcy i Poręczycieli oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu
monitów wzywających do dobrowolnej spłaty zadłużenia przeterminowanego,
2) pozostałych czynności.
§ 4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

(wariant w przypadku oprocentowania ustalonego Uchwałą Zarządu Banku)
Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej obowiązującej w okresie, za który odsetki są
naliczane .
W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wynosi ...... % w stosunku rocznym.
Zmiana stopy oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia umowy. W okresie trwania umowy o
kredyt, Bank zastrzega sobie możliwośd zmiany oprocentowania kredytów, do których stosuje się zmienną stopę
procentową. Zmiana oprocentowania kredytu związana jest z zaistnieniem niektórych lub wszystkich z niżej
wymienionych okoliczności:
1) zmiany stóp podstawowych Narodowego Banku Polskiego,
2) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzenia,
3) zmiany wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS,
4) zmiany stawek WIBOR,
5) zmiany cen środków pozyskiwanych na rynkach finansowych.
Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej
Banku (www.bsdolhobyczow.pl).
(wariant w przypadku oprocentowania stanowiącego sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku)
Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży Banku,
ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
1) stopą referencyjną jest stawka WIBOR3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej
obowiązywania;
2) wysokośd marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
3) okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokośd stopy procentowej, odpowiadają kwartałom
kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem
uruchomienia kredytu, a kooczy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego
kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni
okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w
którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kooczy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego
kredytu.
Oprocentowanie kredytu wynosi [suma WIBOR-u i marży – liczbowo] % w stosunku rocznym, co stanowi sumę stopy
referencyjnej WIBOR 3M dla PLN obowiązującej w dniu sporządzenia Umowy kredytu *wartośd stopy bazowej+ % oraz
marży w wysokości *wartośd marży+ p.p., stałej w całym okresie kredytowania.
Zmiana stopy procentowej na skutek zmiany stawki WIBOR 3M nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do
Umowy kredytu.
Informacja o wysokości stawki WIBOR 3 M, publikowana jest w środkach masowego przekazu.
Zmiana oprocentowania kredytu spowodowana zmienną stawki WIBOR, będzie miała wpływ na wysokośd naliczanych i
pobieranych przez Bank odsetek lub rat kapitałowo-odsetkowych.
Kredytobiorca oświadcza, że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała, a informacje o
wysokości stawek WIBOR 3 M dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania
Kredytobiorcy o zmianie oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3 M. Jednocześnie Kredytobiorca
akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania.
§ 5.

1. Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie
trwania umowy, począwszy od dnia uruchomienia kredytu lub jego części, do dnia poprzedzającego jego spłatę.
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2. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilośd dni.
§ 6.

1. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobierania z Jego rachunku bieżącego prowadzonego w Banku oraz z wpływów na ten
rachunek należności i opłat z tytułu niniejszej umowy, zgodnie z pełnomocnictwem będącym integralną częścią niniejszej
umowy.
§ 7.

1. Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności wynikających z niniejszej Umowy ustala się na:
____________
2. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzieo wolny od pracy uważa się, że termin został
dotrzymany jeśli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu
będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę według stopy określonej w § 4.
3. Spłata kredytu, odsetek i innych należności następuje w drodze obciążenia przez Bank Rachunku bieżącego. Kredytobiorca
zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych na Rachunku bieżącym w wysokości niezbędnej do spłaty
należności wynikających z Umowy. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobierania z powyższego rachunku należnych
odsetek i innych należności, w terminie ich płatności / wymagalności, z pierwszeostwem przed innymi dyspozycjami
Kredytobiorcy, z wyjątkiem tytułów wykonawczych.
4. Po upływie okresu kredytowania, Bank na wniosek Kredytobiorcy może dokonad przedłużenia okresu kredytowania na
kolejny 12/18* miesięczny okres. Warunkiem przedłużenia okresu kredytowania jest:
1) złożenie przez Kredytobiorcę wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie nie przekraczającym
14 dni przed upływem terminu spłaty kredytu określonym w ust.1 ;
2) posiadanie przez Kredytobiorcę, w ocenie Banku, zdolności kredytowej i zaakceptowanie przez Bank dotychczasowej
lub nowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu;
3) uiszczenie stosownej prowizji należnej Bankowi;
4) pozytywna ocena Banku dotychczasowego wypełniania wszystkich warunków Umowy;
5) zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy;
6) aktualizacja ustanowionych zabezpieczeo.
5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu kredytowania.
§ 8.

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi:
1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) _______________________
3) _______________________
2. Kredytobiorca niniejszym nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążania jego Rachunku bieżącego oraz wszelkich innych
rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank kwotami należnymi w celu spłaty kredytu, odsetek umownych
i przeterminowanych, prowizji, kosztów ustanowienia i utrzymania zabezpieczeo określonych w ust.1 powyżej (jeżeli
takie powstaną), oraz wszelkich innych kwot należnych Bankowi na podstawie niniejszej Umowy. Kredytobiorca zrzeka się
prawa do odwołania udzielonego pełnomocnictwa oraz zobowiązuje się do nie ustanawiania innych pełnomocników
umocowanych do dysponowania Rachunkiem bieżącym oraz do nie rozporządzania wierzytelnością z Rachunku bieżącego
do czasu wygaśnięcia tego pełnomocnictwa. W przypadku braku środków na Rachunku bieżącym Kredytobiorca udziela
Bankowi pełnomocnictwa do zaspokojenia opisanych wyżej należności z pierwszych wpływów na ten rachunek,
niezależnie od innych dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych.
Jednocześnie Kredytobiorca upoważnia Bank do zablokowania na ww. rachunkach kwoty w wysokości pozostałej
do spłaty należności wraz z odsetkami, prowizją i innymi kosztami, w przypadku niespłacenia należności lub jej raty
w terminie oznaczonym w Umowie. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Kredytobiorcy.
3. Umowy prawnych zabezpieczeo stanowią załączniki do niniejszej Umowy.
4. Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany zwolnienia prawnych zabezpieczeo ponosi Kredytobiorca.
§ 9.

1. Niespłaconą w terminie kwotę kredytu, odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po wyznaczonym w
umowie terminie spłaty, przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania bez
dyspozycji Kredytobiorcy, z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
płatnościami z wyjątkiem tytułów wykonawczych.
2. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank niezwłocznie powiadamia Kredytobiorcę i osoby będące dłużnikami
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, w formie pisemnych monitów.
3. W przypadku nie wyegzekwowania w trybie określonym w ust. 1 zadłużenia przeterminowanego i odsetek Bank pobiera
je z rachunków Kredytobiorcy w innych bankach zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami.
§ 10.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek
ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. W dniu podpisania Umowy oprocentowanie to wynosi: _____ %
w stosunku rocznym
Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.
Wysokośd oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej
ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.
Wysokośd odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych do naliczania odsetek od kredytu
wykorzystanego.
Niespłacenie należności o których mowa w § 9 ust. 1 upoważnia Bank do:
1) wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części i obniżenia kwoty kredytu oraz ustalenia nowego terminu
płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek,
2) przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeo. O kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank.
§ 11.

1. W przypadku:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
3) opóźnieo w spłacie kredytu lub odsetek,
4) zmniejszenia wartości zabezpieczenia,
5) złożenia nieprawdziwych dokumentów lub podania niezgodnych z prawdą danych, stanowiących podstawę udzielenia
kredytu lub ustanowienia jego prawnego zabezpieczenia,
6) innego istotnego naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy kredytu,
7) jakiejkolwiek innej okoliczności, która świadczyd może o utracie lub zagrożeniu zdolności kredytowej Kredytobiorcy,
Bank może wstrzymad wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnieo dotyczących zaistniałej sytuacji i
zaakceptowania ich przez Bank lub wypowiedzied umowę kredytu.
2. Bank może wypowiedzied umowę kredytu lub obniżyd kwotę kredytu oraz/lub zażądad dodatkowego prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez
Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu określonych w umowie, a w szczególności:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej umowie lub w monitach,
3) braku obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące,
4) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzied przy zawieraniu umowy kredytu,
5) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego
zabezpieczenia,
6) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków określonych w § 8 i § 15 lub nie wywiązywania się ze zobowiązao
zawartych w § 16 niniejszej umowy,
7) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomicznofinansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeo, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu kredytu,
8) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności bądź o podziale,
likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy,
9) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.
3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni.
Termin wypowiedzenia liczy się od daty doręczenia zawiadomienia.
4. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, Bank może wstrzymad wypłatę kredytu.
5. Po upływie terminu wypowiedzenia umowy kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi za okres korzystania z kredytu.
6. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia,
Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacid Bankowi od kwoty kredytu odsetki według stawki dla zadłużenia
przeterminowanego obowiązującego aktualnie w Banku.
7. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnieo określonych w niniejszej umowie.
8. Kredytobiorca może wypowiedzied umowę kredytu z zachowaniem terminu trzymiesięcznego i spłacid kredyt na koniec
okresu wypowiedzenia.
§ 12.

Bank zastrzega sobie możliwośd zamiany charakteru kredytu w rachunku bieżącym na kredyt obrotowy w rachunku
kredytowym, jeżeli w okresie kredytowania nastąpi wg Banku pogorszenie się sytuacji ekonomiczno-finansowej i płatniczej
Kredytobiorcy, uniemożliwiające spłacenie długu (o ile kredyt w rachunku bieżącym nie wynika z procesu
restrukturyzacyjnego).
§ 13.
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Bank może odstąpid od umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących
przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego,
2) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Kredytobiorcy,
3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności,
4) zaszły inne istotne okoliczności nieznane Bankowi przed podpisaniem umowy.
§ 14.

Ustala się następujące kolejności zarachowania wpływających spłat, bez względu na późniejsze dyspozycje Kredytobiorcy:
1) prowizje,
2) koszty monitów, egzekucji i inne koszty,
3) zaległe odsetki,
4) bieżące odsetki,
5) niespłacona w terminie kwota kredytu,
6) bieżąca kwota kredytu.
§ 15.

Inne
ustalenia
stron:
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________
______________________________________________________________________________________________________
______________
§ 16.

1. Kredytobiorca zobowiązuje się do :
1) składania w Banku następujących dokumentów (planów, sprawozdao) i informacji dotyczących sytuacji ekonomicznofinansowej i jego stanu majątkowego:
a) __________ w terminie _______________
b) __________ w terminie _______________
a także umożliwienia upoważnionym pracownikom Banku badania ksiąg i dokumentów w siedzibie Kredytobiorcy
w zakresie związanym z oceną jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,
2) terminowego regulowania zobowiązao względem Banku i innych banków,
3) informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową, w szczególności
o rachunkach otwieranych w innych bankach; kredytach, pożyczkach, gwarancjach i innych zobowiązaniach
zaciąganych w innych bankach; o udzielonych poręczeniach; o obciążeniu majątku ograniczonym prawem rzeczowym,
4) informowania Banku o zmianie swojego nazwiska i adresu * / nazwy i siedziby *, oraz statusu prawnego. Nie
zawiadomienie Banku o zmianie danych powoduje, że Kredytobiorca będzie ponosił koszty związane z ustaleniem tych
danych,
5) *uaktualniania polisy ubezpieczeniowej oraz przedkładania jej w Banku celem aktualizacji praw wynikających z cesji
polisy na Bank, aż do czasu całkowitej spłaty kredytu, a w przypadku płacenia składki w ratach do przedkładania
dowodu zapłacenia poszczególnych rat składki ubezpieczeniowej,
6) *Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzania i przedstawiania na żądanie Banku, szczególnie w przypadku
pogorszenia sytuacji ekonomiczno – finansowej Kredytobiorcy, operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących
zabezpieczenie kredytu, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. (pozostawid w przypadku zabezpieczenia kredytu w
postaci hipoteki na nieruchomości),
7) *w przypadku nie sporządzenia operatów szacunkowych w terminie wskazanym w ust 1 pkt 6, Bank jest upoważniony
do sporządzenia operatów szacunkowych na koszt Kredytobiorcy.
8) _____________________________________________.
2. Kredytobiorca upoważnia Bank do zasięgania informacji o jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach i
instytucjach.
§ 17.

Kredytobiorca, przyjmuje do wiadomości że:
1)

w przypadku, gdy Kredytobiorca pomimo otrzymania odrębnego zawiadomienia, nie wykona zobowiązao wobec Banku
wynikających z Umowy, Bank jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych i innych informacji objętych
tajemnicą bankową Związkowi Banków Polskich (ZBP) w Warszawie ul. Zbigniewa Herberta 8, prowadzącemu system
Bankowy Rejestr (Bankowy Rejestr) i w związku z jego prowadzeniem będącemu instytucją, o której mowa w art. 105 ust.
4 ustawy Prawo bankowe, gromadzone w zbiorze danych Bankowy Rejestr dane o Kredytobiorcach mogą byd
udostępniane:
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a)

innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem
czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.),

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 470, z późn.zm.) w zakresie i na warunkach
określonych w tej ustawie;
powstanie wymagalnego zadłużenia upoważnia Bank do przekazania danych Kredytobiorcy (dłużnika niebędącego
konsumentem) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
a) zadłużenie powstało z tytułu wykonywania Umowy,
b) łączna kwota wymagalnych zobowiązao Kredytobiorcy wobec Banku wynosi co najmniej 500 PLN (słownie: piędset
złotych),
c) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 30 dni,
d) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank, listem poleconym, na adres do korespondencji wskazany
przez Kredytobiorcę, a jeżeli Kredytobiorca nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby Kredytobiorcy lub miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania
danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;
Bank przekazuje biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje gospodarcze o wywiązywaniu się
ze zobowiązao na wniosek podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub
z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotu, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązywania się
z zobowiązao, jeżeli:
a) od chwili spełnienia świadczenia wobec Banku upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy,
b) zobowiązania zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 30 dni;
Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załączniku nr __*(do niniejszej
Umowy należy dołączyd załącznik nr 18 Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Cz. I) do niniejszej Umowy.
b)

2)

3)

4)

§ 18.

1. Wymagalne i niespłacone w terminie wierzytelności, wynikające z niniejszej Umowy, Bank może przenieśd na osoby
trzecie, na co Kredytobiorca niniejszym wyraża zgodę.
2. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami, na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa.
3. Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania nabywcy wierzytelności dokumentów i informacji związanych
z przenoszoną wierzytelnością z tytułu niniejszej Umowy.

§ 19.

Zmiana warunków Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany stawki procentowej,
która jest dokonywana w trybie §4 oraz zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla
klientów instytucjonalnych, o której mowa w §3.
§ 20.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin kredytowania działalności rolniczej w Banku
Spółdzielczy w Dołhobyczowie, oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe,
są zobowiązane zachowad tajemnice bankową w zakresie wszystkich wiadomości określonych w art. 104 ust.1 ustawy
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.).
3. Kredytobiorca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy otrzymał:
1) Regulamin kredytowania działalności rolniczej w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie;
2) wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych;
stanowiące załącznik do niniejszej Umowy.
4. Kredytobiorca upoważnia Bank do przesyłania wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą Umową w formie pisma
wysłanego pocztą lub elektronicznie na adresy wskazane przez Kredytobiorcę w Banku do korespondencji.
5. Umowa niniejsza wygasa z chwilą spłaty wszelkich zobowiązao z niej wynikających.
§ 21.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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(pieczęd firmowa oraz podpisy osób działających w imieniu
Kredytobiorcy)

(pieczęd firmowa i podpisy osób działających w imieniu
Banku)

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA KREDYTOBIORCY**
____________________________________
(Imię i nazwisko Współmałżonka Kredytobiorcy)

____________________________________
(Adres zamieszkania Współmałżonka Kredytobiorcy)

____________________________________
(nr PESEL)

Ja niżej podpisana/y oświadczam że powyższa Umowa została zawarta za moją wiedzą i zgodą.

________________________________________
Czytelny podpis Współmałżonka Kredytobiorcy

Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana
własnośd zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanej dalej „RODO”).
1.
2.

3.
4.

Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie ul. Partyzantów 3, 22-540 Dołhobyczów jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych (zwany dalej „Administratorem”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktowad w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsdolhobyczow.pl, pod numerem telefonu + 48 515 499 365
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia i wykonania powyższej Umowy w prawnie
uzasadnionym interesie Administratora i Kredytobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres kredytowania oraz okres przedawnienia roszczeo
wynikających z powyższej Umowy (10 lat).

________________________________________
Czytelny podpis Współmałżonka Kredytobiorcy

Potwierdzam tożsamośd osób składających podpisy w imieniu Kredytobiorcy i Współmałżonka/ów Kredytobiorcy/ów*
w mojej obecności.
Kredytobiorcę i Współmałżonka/ów* zweryfikowano i sprawdzono jego/ich* umocowanie.

Strona 7 z 8

________________________________________
Czytelny podpis pracownika Banku

* niepotrzebne usunąd
**oświadczenie należy przyjąd od Współmałżonka Kredytobiorcy lub od każdego ze Współmałżonków Kredytobiorców odrębnie (dotyczy przypadku gdy
Kredytobiorcami są wspólnicy spółki osobowej) w przypadku występowania wspólnoty majątkowej. W pozostałych przypadkach zapisy należy usunąd.
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