
Lp.

Lp.

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa Klienta:

Adres:

dodatkowe informacje 

REGON: 

Rodzaj podstawowej działalności: 

II. INFORMACJE DODATKOWE

Czy wyst ąpiły istotne zmiany w działalno ści? (np. 
nast ąpiła zmiana profilu działlano ści)  

Informacje na temat zadłu żenia w innych bankach, instytucjach finansowych

BANK Rodzaj zobowi ązania
Data powstania 
zobowi ązania

Wysoko ść 
zadłu żenia

Wysoko ść raty i 
sposób płatno ści

Oprocentowanie Termin splaty

INFORMACJA o gospodarstwie rolnym dla celów monitor ingu 

Udział w innych podmiotach - powi ązania kapitałowe 

kwota zaanga żowania

(łączne zadłu żenie ≤ 300 tys. zł)

za okres ………………………………………… 1

nazwa podmiotu powi ązanego

II. Dane  -                                                                                                                     STAN NA …………………………….

 GRUNTY ogółem / ha użytki rolne/ha 

powierzchnia gospodarstawa:

w tym dzierżawa 

Budynki i budowle, środki trwałe w budowie ilość warto ść /zł/

dodatkowe informacje

Maszyny, urz ądzenia, pojazdy ilość warto ść /zł/

1) Dane wypełniane za okresy kwartalne lub roczne, dane bilansowe na koniec danego okresu.

Załącznik nr 4.7 do podręcznika
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TAK/ NIE /            
NIE DOTYCZY*

Kredytobiorca o świadcza, i ż: Komentarz, je śli NIE 

należności

zapasy

stado obrotowe

DANE FINANSOWE WARTOŚĆ /zł/

warto ść /zł/

UWAGI 

warto ść /zł/

Pozostałe aktywa trwałe ilość

stado podstawowe

inne aktywa trwałe

KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY

DOPŁATY

POZOSTAŁE PRZYCHODY 

KOSZTY POŚREDNIE

KOSZTY SPOZA GOSPODARSTWA 

KOSZTY - PRODUKCJA RO ŚLINNA 

KOSZTY - PRODUKCJA ZWIERZ ĘCA

produkcja roślinna w toku

gotówka 

inne aktywa obrotowe

warto ść /zł/

PRZYCHODY - PRODUKCJA ROŚLINNA, w tym: 

Zobowi ązania

PRZYCHODY PRODUKCJA ZWIERZĘCA, w tym:

Aktywa obrotowe

3) zrealizował inwestycję i prowadzi działalność zgodnie z planem 
przedsięwzięcia lub planem inwestycji lub/i zrealizował cel 
kredytowania

4) nie zmienił kierunku produkcji rolnej (działu specjalnego) 
określonego w planie przedsięwzięcia (biznesplanie).

INNE ISTOTNE INFORMACJE O GOSPODARSTWIE ROLNYM

1) w jego posiadaniu znajdują się wszystkie przedmioty kredytowania 
nabyte w ramach kredytu/kredytów finansowanych przez BS 
Wschowa. oraz przedmioty będące zabezpieczeniem kredytów banku 
zgodnie z zawartymi umowami

Miejscowość, data podpis/y

2) przedmioty kredytowania są wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia lub planie 
inwestycji
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6. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe.

OŚWIADCZENIA / UPOWAŻNIENIA

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

       ¯   wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z/s we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych o moich/naszych zobowiązaniach.

* niepotrzebne skreślić

4. Oświadczam/y, że gospodarstwo spełnia/nie spełnia* kryteria/kryteriów* ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w tym dobrej kultury rolnej, ochrony   środowiska oraz identyfikacji i rejestracji 
zwierząt.
5. Oświadczam/y, że posiadam(y) inne zobowiązania/ nie posiadam(y) innych zobowiązań* poza ww. z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, innych płatności względem instytucji finansowych, 
kontrahentów, podmiotów powiązanych.

2. 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.

3.  Oświadczam/y, że  w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określony w powyższym dokumencie jako prognoza.

Miejscowość, data podpis/y

3


