
 

 

 
 
 

WNIOSEK O KREDYT - ROLNIK 

USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA 

TAK  NIE  NIE DOTYCZY  

 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCA WSPÓŁWNIOSKODAWCA /WSPÓŁMAŁŻONEK* 

Imię i Nazwisko     

imię ojca, matki     

data i miejsce urodzenia     

seria i nr dowodu osobistego, 
przez kogo wydany, data 
wydania  

    

PESEL     

adres stałego zamieszkania      

NIP     

REGON     

numer gospodarstwa   

numer telefonu     

e-mail     

Źródło dochodu   

Dochód netto za poprzedni 
rok kalendarzowy  

  

Główny przedmiot 
działalności  - rodzaj 
prowadzonej działalności wg 
PKD 2007 

 

 

liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  

w tym pracujących w gospodarstwie: 
 
 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI 

 Kredyt obrotowy w rachunku 
kredytowym 

…………………………….…………………… 

 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym          Kredyt inwestycyjny 

………………………………………………….. 

INNE   …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………   

Wnioskowana kwota  ……………………………………… zł słownie: …………………………………………………………………………………... 

Okres kredytowania od  …………………………………………….………..  do …………………………………………………………………………                                                                                       

Data wpływu …………………. 

nr wniosku ……………………. 
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PRZEDMIOT KREDYTOWANIA 

 

DEKLAROWANE ŚRODKI WŁASNE 

 
Kwota  …………………………………………………………… zł % udział ……………………………………………………………………………… 

PROPONOWANA FORMA URUCHOMIENIA KREDYTU PROPONOWANA FORMA SPŁATY KREDYTU/ODSETEK 

 jednorazowo dnia …………………………  jednorazowo  w ratach miesięcznych/ kwartalnych/ 

półrocznych/rocznych*) płatnych do dnia 

………………………………………………………….. 

inne ………………….………………………………… 

 
 równe raty kapitałowo -  odsetkowe (raty annuitetowe) płatne do dnia  

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

 w transzach 

 dnia ……………………. kwota …………………………….. 

 dnia ……………………. kwota  …………………………….  

 dnia…………………….. kwota …………………………….. 

odsetki płatne w ratach miesięcznych/ 

kwartalnych *) do dnia 

…………………………………………… 

Karencja w spłacie kapitału 

………….…………. miesięcy 

PROPONOWANA FORMA PRAWNEGO ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU 

 poręczenie wg prawa wekslowego (imię, nazwisko) ……………………………………………..……………………………..…................................ 

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

  hipoteka (nazwa nieruchomości, nr KW, adres)  ……………………………………..…………………………..…….……….…………………………….... 

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

 zastaw rejestrowy/ przewłaszczenie (nazwa, rok produkcji, itp.) ………………………………………………………….…………………………......... 

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

Czy majątek, na którym będzie ustanowione zabezpieczenie, był w przeszłości finansowany ze środków UE?   TAK1    NIE   

1) jeśli TAK proszę wypełnić załącznik  

 cesja wierzytelności od odbiorców ………………………………………………………………………………….…………………………………. 

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

 weksel  własny in blanco   cesja praw z umowy ubezpieczenia ………………………………………………………………….………….… 

 inne (prosimy wymienić): …………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

INFORMACJA O  RACHUNKACH POSIADANYCH W BANKACH (NAZWA BANKU) 

 

UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH – POWIĄZANIA KAPITAŁOWE  TAK/NIE* 

nazwa i adres podmiotu 
wielkość udziału 

w zł w % 
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Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek w bankach, kredytów / limitów kupieckich u dostawców, poręczeń i innych  

nazwa instytucji 
finansującej 

rodzaj 
zobowiązania 

kwota i 
waluta wg 
umowy* 

sposób spłaty i 
wielkość raty* 

kwota 
pozostająca 
do spłaty* 

okres 
kredytowania* 

oprocento
wanie* 

rodzaj 
zabezpieczenia 

(inne istotne 
warunki umowy)* 

        

        

        

        

kwota ogółem  

*) nie wypełniać w przypadku zobowiązań posiadanych  w BS Wschowa  

Czy Wnioskodawca jest objęty zryczałtowanym systemem zwrotu podatku VAT?  tak  nie 

Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?  tak  nie 

Czy Wnioskodawca korzysta z ulg podatkowych?  tak  nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec KRUS, Urzędu Gminy lub z tytułu innych należności?  tak  nie 

Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe?   tak  nie 

Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec banków i innych instytucji finansowych?      tak       nie 

Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 19 67- 400 Wschowa (dalej Bank) zgodnie z art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  informuje, iż jest Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych 
osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego,  zawierania  
i wykonywania czynności bankowych, a także w celu promocji  i marketingu działalności prowadzonej przez Bank (jeżeli wyrazi Pan/Pani na 
to zgodę), w tym przy użyciu  środków, o których mowa w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 . Na podstawie art. 32 
ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich 
uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonanie czynności 
bankowych.     
 
Bank informuje, iż: 

1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także 
niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych 
przepisami prawa uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, 
podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane 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,  
a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych 
osobowych jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 105a ustawy Prawo 
bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod 
wewnętrznych oraz innych metod i modeli. Przysługuje Pani/Panu   przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich 
poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 
ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Pana/ Pani dane mogą być udostępniane przez Bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe,  
w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczych, w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz InfoMonitorowi Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie. 

3. Pana/Pani dane mogą być udostępniane przez Bank, Bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej, SGB - Bankowi S.A.  w celu 
prowadzenia działalności marketingowej (jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę), w tym przy użyciu środków, o których mowa w art. 172 
Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r.  lub zawarcia i wykonywania umowy konsorcjum bankowego. 

 
Oświadczenia: 

1.  Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Bank informacji stanowiących moje/nasze dane osobowe w celu dokonywania oceny 
ryzyka kredytowego. 

2.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przetwarzanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank 
S.A. moich/naszych danych osobowych dla celów marketingowych, promocyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych . Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie moich/naszych danych osobowych w przyszłości, 
jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Przyjmuję/jemy do wiadomości, że wyrażona przeze mnie/przez nas zgoda na przetwarzanie 
danych może być w każdym czasie odwołana. 

3.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na używanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank S.A. 
telekomunikacyjnych urządzeń i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 
Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. (. Przyjmuję/jemy do wiadomości, że wyrażona przeze mnie/przez nas zgoda na 
przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana. 

4.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przesyłanie przez Bank, Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz SGB - Bank S.A. 
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. 

5.  Oświadczam/y, iż zostałem/am/liśmy poinformowany/a/i, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, 
zebrane informacje Bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków 
Polskich. 

6.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przekazanie przez Bank moich/naszych danych osobowych do Concordia Polska 
TUW, WTUŻiR Concordia Capital S.A.   oraz przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty. 

7.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przekazanie przez Bank moich/naszych danych osobowych MACIF Życie TUW oraz 
przetwarzanie tych danych przez w/w podmiot. 



 4 

8.  Wyrażam/y zgodę/  nie wyrażam/y zgody na przekazywanie przez Bank moich danych osobowych podmiotom współpracującym 
z bankiem przy wykonaniu umowy w tym Integro sp. z o.o., Biuro Techniczne Remabud Renata Makowska, Wycena Nieruchomości 
Franciszek Śliwa oraz przetwarzanie tych danych przez w/w podmioty. 

9.  Upoważniam/y Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich/naszych zobowiązań. 

10.  Upoważniam/y Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we 
Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich/naszych* zobowiązań. 

11.  Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  
i wymianie danych gospodarczych  oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku 
z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do pozyskania  
z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do 
pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania 
kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

12.  Oświadczam(y), że posiadam(y)/ nie posiadam(y)* innych zobowiązań poza ww. z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, 
innych płatności względem instytucji finansowych, kontrahentów, podmiotów powiązanych. 

13.  Oświadczam/y, że:  przekazano mi/nam informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego oferowanego za pośrednictwem 
Banku ………………………………………………………….……………………, w tym: zakres ubezpieczenia, wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, sposób ustalania oraz zasady i możliwe przyczyny odmowy wypłaty 
świadczenia/odszkodowania ubezpieczeniowego, wyłączenia i ograniczenia dotyczące wysokości świadczenia/odszkodowania  
i karencji, wysokość ponoszonych kosztów związanych z ubezpieczeniem, zasady składania i rozpatrywania reklamacji 

  otrzymałam/em  nie otrzymałam/em Kartę Produktu …………………..................................................... 

  otrzymałam/em   nie otrzymałam/em OWU/SWU …………………………………………………………… 

         otrzymałam/em  nie otrzymałam/em  informacje dotyczące minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, który Bank uznaje  

za wystarczający dla    zabezpieczenia swoich roszczeń oraz akceptowalny zakres wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.  

 
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane powyżej są prawdziwe  
i nadal aktualne. 

  

 
 
 
 
 
 

miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpis/y Wnioskodawcy/ Współwnioskodawcy* 

*)niepotrzebne skreślić 
 
 

Prosimy wypełnić wniosek drukowanymi literami,  w odpowiednich polach      prosimy wstawić znak X.  W  przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy wpisać „NIE POSIADAM”. W przypadku wątpliwości podczas wypełniania wniosku prosimy zwrócić się do pracownika 
Banku. 


