załącznik nr 4.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy

WNIOSEK O KREDYT/POŻYCZKĘ*
Data wpływu:……………….... Nr wniosku:…….………. Pobranie opłaty przygotowawczej:

tak

nie

I. DANE WNIOSKODAWCY
WNIOSKODAWCA I
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
3. PESEL, NIP……………………………………………………………………………………………….
4. Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………..
5. Numer identyfikacyjny producenta rolnego …………………………………………………………..
6. Numer telefonu do kontaktu z Bankiem ………………………………………………………………
*WNIOSKODAWCA II
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
3. PESEL, NIP……………………………………………………………………………………………….
4. Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………..
5. Numer telefonu do kontaktu z Bankiem ………………………………………………………………
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKOWANEJ TRANSAKCJI
KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM
KREDYT NAWOZOWY
KREDYT ODNAWIALNY W RORR, deklaruje średniomiesięczne wpływy na mój rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy rolniczy w wysokości ……………………………………………..złotych
KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA
POŻYCZKA
wnioskowana kwota: ……………………………………………………………………………………………...
(słownie zł: ……………………………………………………………………………………..…………………)
okres kredytowania od dnia ……………………………………………. do dnia ……………………………..
termin spłaty pierwszej raty kapitałowej: …………………………………………………………………….....
karencja w spłacie kapitału w miesiącach (nie dotoczy kredytu nawozowego, maksymalnie
do 24 miesięcy): ………………………………………………………………………………………………….
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III. FORMA SPŁATY KAPITAŁU
jednorazowo

IV. FORMA SPŁATY ODSETEK
w ratach miesięcznych/kwartalnych*

w ratach miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych*
- w przypadku spłaty w ratach półrocznych lub rocznych proszę podać w jakich miesiącach mają
przypadać terminy spłat: ……………………………………………………………………………………….

V. FORMA URUCHOMIENIA
jednorazowo
w transzach, w kwotach i terminach każdorazowo uzgadnianych z Bankiem

VI. PRZEDMIOT KREDYTOWANIA
finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolnicza, w tym: ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z działalnością rolnicza, w tym: …………….....
………………………………………………………………………………………………………………………
spłata zadłużenia z tytułu:…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
inne: …………………………………………………………………………………………………………….
Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT (czy odzyskuje VAT) ?

tak

nie

VII. FORMA ZABEZPIECZENIA
hipoteka – proszę podać numer/y księgi wieczystej: ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
przewłaszczenie maszyn lub urządzeń rolniczych – proszę podać nazwę, rok produkcji, wartość:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
poręczenie wg prawa cywilnego – proszę podać imię, nazwisko i adres zamieszkania Poręczyciela:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
weksel
rorr

przelew (cesja) z umowy ubezpieczenia budynków gospodarstwa

pełnomocnictwo do

przelew (cesja) wierzytelności od odbiorców np. z umowy kontraktacji

inne:…………...………………...............................................................................................................
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VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA
(proszę wpisać zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, nie
zapłaconych w terminie faktur/rachunków, podatków, w tym od nieruchomości lub rolnego, składek na
ubezpieczenie, wymagalne zaległość wobec Urzędu Skarbowego, KRUS/ZUS oraz inne wymagalne
zadłużenie)
nie posiadam zadłużenia
posiadam zadłużenie wynikające z:

Nazwa
banku/firmy/instytucji
publicznej

Kwota do spłaty
(w tys. zł)

Podstawa zadłużenia (umowa,
faktura/rachunek, nakaz
podatkowy, inne)

Uwagi

IX. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Czy wobec Wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne
skrabowe, naprawcze lub upadłościowe ?
2. Czy Wnioskodawca posiada rachunki bankowe w innych bankach ?
3. Czy

Wnioskodawca

jest

powiązany

personalnie/osobowo,

tak

nie

tak

nie

kapitałowo

lub

organizayjnie z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub zasiadającymi w
Zarządzie albo Radzie Nadzorczej Banku ?

tak

nie

(w razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań prosimy o wypełnienie INFORMACJI
DODATKOWEJ na ostatniej stronie wniosku).

X. OŚWIADCZENIA BANKU
Bank informuje, iż:
1. 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, zawarcia i realizacji umowy, a także w
celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank i Bank BPS S.A. 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 zawarcie i realizację umowy.
2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez bank bankom oraz instytucjom wymienionym w art.
105 ustawy Prawo bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczej w tym
Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz I Biuru
Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr
administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie.
3. 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
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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 105 a ustawy Prawo Bankowe, w
tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki
metod statystycznych. Przysługuje Pani/Panu 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.
4. ma Pan/Pani możliwości złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie usług świadczonych przez
Bank lub skargi w zakresie wykonywanej przez Bank działalności. Skargę/reklamację można złożyć w formie:
1) pisemnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub pismem nadesłanym na
adres siedziby Banku za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, faksem,
2) ustnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub telefonicznie,
3) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:
bslobz@pnet.pl.
Bank udziela odpowiedzi na złożoną skargę/reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
skargi/reklamacji, w formie pisemnej lub elektronicznej, o ile Klient w momencie złożenia skargi/reklamacji,
zadeklarował chęć otrzymania odpowiedzi w formie elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Łobżenicy informuje,
że podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
XI. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1
1. Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a 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
upoważniam bank do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej
S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec
banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych)
lub braku danych o takim zadłużeniu.
2.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie – przez Bank oraz BPS SA moich danych
osobowych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona przeze
mnie zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana.
3.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego
wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z wnioskiem w celu
archiwizacji.
4.
Jestem/
nie jestem członkiem Banku Spółdzielczego w Łobżenicy.
5. Wszystkie informacje podane przeze mnie / przez nas oraz zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i
kompletne, według stanu na dzień jego złożenia oraz, że składam/y je świadomy/mi odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 297§ 1 ustawy Kodeks karny z dnia 06 kwietnia 1997 r.
6. Upoważniam Bank do sprawdzenia wiarygodności powyższych danych.

Łobżenica, dnia ..............................

……………...........................................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy – imieniem i nazwiskiem)

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DODATKOWA do wypełniania przez Wnioskodawcę
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGI PRACOWNIKA
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

