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

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSICACH     

 

    Wpłynęło dnia -- ............................................ 
                          /podpis pracownika Banku/ 

 
WNIOSEK   O   KREDYT  OBROTOWY NA FINANSOWANIE  

BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  Nr ................./................ 

 

I. Dane osobowe 

DANE  KREDYTOBIORCY DANE MAŁŻONKA 

Imię  Imię  

Drugie imię      Drugie imię      

Nazwisko    Nazwisko    

Nazwisko rodowe      Nazwisko rodowe      

Imię ojca    Imię ojca    

Data i miejsce urodzenia          -- 

  

Data i miejsce urodzenia          -- 

  

Adres miejsca zamieszkania 

Kod -  
Ulica / miejscowość 

  

Numer domu / mieszkania     / 

Adres miejsca zamieszkania 

Kod -  
Ulica / miejscowość 

  

Numer domu / mieszkania      / 

Adres do korespondencji / wypełnić, gdy jest inny niż adres 

miejsca zamieszkania / 

Kod -  
Ulica / miejscowość 

  

Numer domu / mieszkania      / 

Adres do korespondencji / wypełnić, gdy jest inny niż adres 

miejsca zamieszkania / 

Kod -  
Ulica / miejscowość 

  

Numer domu / mieszkania      / 

Seria i nr dow. osobistego        

wydany przez        

   

Dnia                                         -- 

Seria i nr dow. osobistego        

wydany przez       

   

Dnia                                         -- 

PESEL                            PESEL                            

NIP                          - - -  NIP                          - - -  

Nr telefonu     Nr telefonu     

 

Stan cywilny 

 

Stan cywilny 



II. Informacje o wnioskowanym kredycie 

Wnoszę o udzielenie kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności rolniczej przeznaczonego 

na zakup: ......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

w kwocie ..........................zł (słownie złotych: .............................................................................................) 

płatnego w (ilość rat) ............. miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych* od dnia ..................r. 

/jednorazowo* z terminem całkowitej spłaty do ...............................r. 

 

Na  zabezpieczenie kredytu proponuję: ………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................... 

 
III. Informacja o sytuacji majątkowej wnioskodawcy 

1/ Adres gospodarstwa .................................................................................................................................... 

2/ Powierzchnia gospodarstwa: .............ha fizycznych, .............ha przeliczeniowych 

3/ Powierzchnia i rodzaj upraw specjalistycznych (np.: pieczarki, uprawy sadownicze, warzywa): 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

4/ Liczba osób utrzymujących się z gospodarstwa: .................. 

5/ Ważniejsze budynki i budowle: ................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

6/ Ważniejsze maszyny i urządzenia rolnicze, samochody (rodzaj, typ, marka, rok produkcji): 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

7/ Inwentarz (rodzaj i liczba): ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

8 a/ Roczny dochód (przychody po potrąceniu kosztów, podatków i składek na ubezpieczenia    

       społeczne) z gospodarstwa: 

       z produkcji roślinnej ..........................zł, zwierzęcej ...........................zł, razem ...........................zł 

8 b/ inne dochody (np.: z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, emerytury, renty 

       -podać źródło i wysokość) ...................................................................................................................... 

9/ Dochód współmałżonka spoza gospodarstwa rolnego (np.: z tytułu zatrudnienia,  działalności 

gospodarczej, emerytury, renty - podać źródło i wysokość) ........................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

10/ Nie posiadam / posiadam* zobowiązania wobec banków innych niż Bank Spółdzielczy w Łosicach 

(podać nazwę banku, rodzaj zobowiązania (np.: kredyt, pożyczka), wysokość zadłużenia, terminy 

płatności rat (np.: miesięczne, kwartalne, półroczne) i ich wysokość, rodzaj prawnego zabezpieczenia: 

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

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

......................................................................................................................................................................... 

11/  Nie posiadam / posiadam* zobowiązania z tytułu świadczeń alimentacyjnych w wysokości    

        ...................................zł 

12/  Udzielone poręczenia i gwarancje (podać na czyją rzecz, za kogo, w jakiej kwocie)                

         ................................................................................................................................................................       

13/  Nie posiadam / posiadam* inne zobowiązania: ...................................................................................... 

14/  Nie posiadam / posiadam* rachunki: bieżący, oszczędnościowo - rozliczeniowy w    

        (nazwa banku) .................................................................................................................................…...       

        numer...................................................................................................................................................... 

 

 



IV. OŚWIADCZENIA: 
 

1) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec ZUS-u / KRUS-u i Urzędu Skarbowego 

objętych / nie objętych ugodą*.  

2) Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.  

3) Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, 

administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych 

zobowiązań. 

4) Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji 

lub  postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

5) Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały / nie zostały* wystawione lub wygasły / nie wygasły*   

tytuły egzekucyjne w kwocie przekraczającej 1.000 PLN.  

6) Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką** 

7) Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w Łosicach  

8) Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane z naszą Firmą, organizacyjnie, personalnie  są / 

nie są* członkami Banku Spółdzielczego w Łosicach lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze 

stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie Banku: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Łosicach z siedzibą w Łosicach, przy ul. Bialska 

6, 08-200 Łosice, że: 

1) Bank Spółdzielczy w Łosicach będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Łosicach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku 

oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie kredytu, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 

ustawy o ochronie danych osobowych; 

3) Bank Spółdzielczy w Łosicach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie Prawo bankowe oraz innych 

przepisach powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji 

utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura Informacji Kredytowej 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy 

ul. Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek 

Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 - Biuro Obsługi Klienta, 02-676 

Warszawa ul. Postępu 17 A, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka 

kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105 ust. 4, ust. 4a i 4d oraz w art. 105a ustawy Prawo 

bankowe; 

4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie 

danych osobowych; 

5) podanie danych jest dobrowolne.  

10) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 

wymianie danych gospodarczych  upoważniam Bank Spółdzielczy w Łosicach do wystąpienia bezpośrednio lub 

za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z  siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi 

Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. i do 

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych 

dotyczących moich zobowiązań oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i 

załączonych dokumentach. Zakres danych o jakie bank może wystąpić określa art.2 ww. ustawy. 

11) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy 

w Łosicach z siedzibą w Łosicach przy ul. Bialska 6, 08-200 Łosice oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 

17A, 02-676 Warszawa przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Łosicach, a dotyczących mnie informacji, 

stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez 

okres nie dłuższy, niż  określony przepisami prawa liczony od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania w 

zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe oraz innych ustaw.  

12) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w 

Łosicach w celu reklamy produktów i usług Banku. 



13) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że 

informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Dane osobowe, zawarte w niniejszym wniosku, Bank będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji 

przedmiotowej transakcji, oraz działań marketingowych, i nie będzie udostępniać innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe , 

oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej 

swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych . Dane zostały podane dobrowolnie. 

 

 

 

........................................., dnia ............................. r.     ................................................................ 
                                                                                                 /czytelny podpis wnioskodawcy/       

                     

 

              ............................................................................... 

    /czytelny podpis współmałżonka wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty: 

 
 Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy/Poręczyciela, 

 Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/Poręczyciela, 

 Zaświadczenie z zakładu pracy na druku BS lub odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc / wyciąg z konta w 

przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy / zaświadczenie o wysokości otrzymywanego 

świadczenia (zaświadczenie powinno zawierać min. numer i kwotę świadczenia), aktualna decyzja 

waloryzacyjna Kredytobiorcy/Poręczyciela - jeśli uzyskuje dochód poza gospodarstwem, 

 Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela, 

 Aktualne potwierdzenie zapłaty składki KRUS / zaświadczenie o nie zaleganiu za zobowiązaniami wobec KRUS 

Kredytobiorcy/Poręczyciela. 

 

                    



 

Wypełnia Bank: 
 

I. Ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy 

1) Ocena formalno - prawna: 

a) Wnioskodawca spełnia/niespełna* warunki formalne ubiegania się o kredyt określone w Instrukcji i Regulaminie, 

b) Prawidłowo i kompletnie wypełnił wniosek*,  

c) Dostarczył wszystkie wymagane przez Bank dokumenty, zgodnie z wymienionym we wniosku wykazem 

załączników*,  

d) Występuje/nie występuje w bazie klientów BIK.* 

e) Ryzyko kredytowania (zgodnie z zał. nr 3) ………………………………… 

 

2) Ocena merytoryczna: 

 

Wnioskodawca posiada zadłużenie w BS w wysokości ...................................................zł, w tym przeterminowane 

................................................................. zł 

w innych bankach (wg pkt. III. 10.) .......................................................................................................................... ...zł  

Maksymalna kwota kredytu przysługująca Wnioskodawcy ……………………........................................................zł 

Wnioskowana kwota kredytu ……………………………………………………..………………………………….zł 

Łączne zaangażowanie Wnioskodawcy w kredyty obrotowe rolnicze …………………………………………..…..zł 

Okres kredytowania: ....................................................  

Miesięczny dochód z pkt. III. 8a. ....................................................................................................... ...........................zł 

Miesięczny dochód z pkt. III. 8b. i  9 ........................................................................................................ ...................zł 

Miesięczna obsługa zadłużenia ........................................................................................................... ..........................zł 

Pozostaje do dyspozycji Wnioskodawcy.................................................................................................................. .....zł 

Wystąpiło/nie wystąpiło zadłużenie poniżej standardu*/wątpliwe*/stracone* 

Uwagi: 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Wnioskodawca posiada zdolność kredytową/nie posiada zdolności kredytowej.* 

 

II. Ocena proponowanego zabezpieczenia 

Wnioskodawca spełnia/nie spełnia* warunków zabezpieczenia kredytu jedynie w formie weksla i pełnomocnictwa 

do dysponowania rachunkiem. 

Dodatkowe zaproponowane zabezpieczenie: 

I. Poręczyciel: ................................................................................................................................................... ......... 

Dochód w okresie kredytowania: 

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego...........................................................................................................zł 

Pozostały z tytułu..................................................................................................wynosi .. ....................................zł 

Obsługa posiadanego zadłużenia ............................................................................................................................zł 

Pozostaje  .................................................................................................................. ..............................................zł 

Uwagi 

...................................................................................................................................................................................... 

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



II.Poręczyciel: ............................................................................................................. ................................................ 

Dochód w okresie kredytowania: 

Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego......................................................................................................... ..zł 

Pozostały z tytułu..................................................................................................wynosi ......................................zł 

Obsługa posiadanego zadłużenia .............................................................................................. ..............................zł 

Pozostaje  ................................................................................................................................................................zł  

Uwagi 

.......................................................................................................................................................................................... 

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

Poręczyciel/e/ posiada/ją/ zdolność kredytową/nie posiadają zdolności kredytowej.* 

III.Zabezpieczenie majątkowe: 

........................................................................................................................................................................... ............ 

................................................................................................................. .......................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................................................. 

 

 

Propozycja kredytowa 

 

1. Przyznać kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej w kwocie ................................... zł 

z terminem całkowitej spłaty do ....................................r. Kapitał płatny w.............ratach 

miesięcznych/kwartalnych/półrocznych/rocznych* od dnia ....................................r./jednorazowo.* Odsetki płatne 

miesięcznie/kwartalnie.* Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej liczonej wg formuły: stopa bazowa 

..................% min …….….% + marża Banku ………...% tj. ………....%  w stosunku rocznym. Prowizja wg. 

Taryfy. 

Prawne zabezpieczenie: 

a) Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową  

b) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku 

c) ……………………………………………………………………………………………................................  

d) ............................................................................................................................................................................ 

e) ............................................................................................................................................................................ 

2. Odmówić udzielenia kredytu z powodu ......................................................................................... .............................. 

 

 

 

........................................, dnia ..................................             ................................................................         

                                      /podpis osoby przygotowującej wniosek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


