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WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ROLNICZEGO 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imiona i Nazwisko   

Imiona rodziców   

Nazwisko rodowe   

Nazwisko rodowe matki   

PESEL   

Data i miejsce urodzenia   

Cechy dokumentu 
tożsamości 

 dowód osobisty           paszport 

Seria____ Nr ___________ Wydany przez: ________________ 

 dowód osobisty           paszport 

Seria____ Nr ___________ Wydany przez: ________________ 

Stan cywilny   

Małżeńska wspólnota 
majątkowa 

 tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Adres zamieszkania 
na terenie RP 

  

Adres do korespondencji 

 jak adres zamieszkania  inny:   jak adres zamieszkania  inny: 

Adres prowadzonej 
działalności rolniczej 

 jak adres zamieszkania  inny: 

Nr telefonu 
stacjonarny: stacjonarny: 

komórkowy:  komórkowy:  

Adres e-mail   

Wykształcenie   

Wykonywany zawód    

Miejsce i adres 
pracy poza 
gospodarstwem 

  

II. INFORMACJE O KREDYCIE 

Rodzaj kredytu:  
 w rachunku bieżącym  obrotowy  „nawozowy”  prowizyjny „0%”  „żniwny”  „klęskowy” komercyjny 

 inwestycyjny komercyjny  inwestycyjny preferencyjny: RR/Z/MRcsk*  inwestycyjny pomostowy UB  kredyt „KHB” 

Kwota kredytu [PLN]:  Słownie [złotych]:  

Okres kredytowania [lata]:   
Karencja w spłacie  
kapitału [w miesiącach]: 

Sposób 
rozliczania 
podatku VAT: 

 ryczałt [Faktury VAT RR] 

 na zasadach ogólnych 

Cel 
kredytowania:  

 
 
 
 

Terminy 
uruchomienia 
kredytu:  

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

 w dniu  od dnia [data]: w kwocie [PLN]: 

Załącznik nr 1.2 do Instrukcji 
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Terminy spłat 
kredytu: 

 miesięcznie  kwartalnie  półrocznie   jednorazowo 
Preferowany termin płatności  
pierwszej raty kredytu [data]: 

Częstotliwość spłat odsetek od kredytu:  miesięcznie  kwartalnie   inne [określić jakie]:  

Zapłata prowizji za 
udzielenie kredytu 
w formie: 

 obciążenia w dniu uruchomienia kredytu rachunku bieżącego prowadzonego w Banku 

 wpłaty gotówkowej przed uruchomieniem kredytu na rachunek wskazany przez Bank 

 pobrania w ciężar przyznanego kredytu [kredyt zostanie udostępniony w wysokości pomniejszonej o prowizję] 

Prawne zabezpieczenie 
spłaty kredytu: 

 weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;  

 poręczenie cywilne i wekslowe na wekslu wystawionym przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową wskazanych 
w załączeniu osób fizycznych; 

 pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku; 

 hipoteka umowna na miejscu _____ na nieruchomości o wartości szacunkowej ___________________________ PLN 

opisanej w księdze wieczystej nr: ______/________________/___ 

 hipoteka łączna na miejscu/ach ________ na nieruchomościach o łącznej wartości szacunkowej 

___________________________ PLN ujętych w niżej wymienionych księgach wieczystych:  

1] ______/________________/___; 2] ______/________________/___; 3] ______/________________/___ 

 przelew praw [cesja] z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych  w ramach oferty 
dostępnej  w Banku  poza Bankiem; 

 przewłaszczenie na rzecz Banku [określić przedmiot]  ___________________________________________________ 

o wartości szacunkowej  ___________________________ PLN 

 inne formy zabezpieczenia [określić jakie]: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO [DOTYCZY WNIOSKU O KREDYT INWESTYCYJNY] 
Całkowity koszt  
przedsięwzięcia [PLN]:  

Udział środków  
własnych [PLN]: 

Forma wniesienia 
środków własnych:    

  gotówka wartość [PLN]: 

  dotychczas poniesione nakłady wartość [PLN]: 

  inne [określić jakie]: wartość [PLN]: 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia [należy określić czego dotyczy]: 

Termin rozpoczęcia inwestycji [miesiąc/rok]: Termin zakończenia inwestycji [miesiąc/rok]: Termin rozpoczęcia produkcji [miesiąc/rok]: 

IV. INFORMACJE O PROWADZONYM GOSPODARSTWIE ROLNYM [W PRZYPADKU BRAKU INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ] 

  zgodnie z poniższym oświadczeniem [zakres i formę informacji należy uzgodnić z pracownikiem Banku] 
  zgodnie z dołączoną do wniosku informacją uzupełniającą/biznesplanem [brak obowiązku wypełniania dalszej części sekcji nr IV] 

Rok założenia  
gospodarstwa: 

Liczba lat pracy  
w rolnictwie: 

Posiadanie wykształcenia rolniczego: 
 TAK  NIE 

Liczba osób pracujących  
w gospodarstwie: 

Liczba osób zatrudnionych  
spoza gospodarstwa domowego: 

Liczba osób na utrzymaniu  
w gospodarstwie domowym: 

Numery posiadanych ksiąg wieczystych: 

Powierzchnia gospodarstwa  
[użytki rolne] ogółem [ha]: 

w tym: 

własność/współwłasność [ha]: 

użytkowanie wieczyste [ha]: 

dzierżawa [ha]: 

inne prawo użytkowania [ha]: 

Budynki mieszkalne, 
inwentarskie, 
gospodarcze [dom, 
obora, chlewnia, stodoła 
itp.] 

Nazwa budynku Rok budowy Wartość ubezpieczeniowa lub rynkowa 
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Wyposażenie 
gospodarstwa 
[ruchomości tj. ciągniki, 
kombajny, maszyny, 
samochody, narzędzia] 

Nazwa, marka, typ Rok produkcji Wartość ubezpieczeniowa lub rynkowa 

   

   

   

   

   

Ubezpieczenie majątku 

Przedmiot ubezpieczenia Nazwa firmy ubezpieczeniowej 

Uprawy  TAK  NIE  częściowo  

Budynki  TAK  NIE  częściowo  

Środki transportu/maszyny  TAK  NIE  częściowo  

Struktura upraw  
[zboża, okopowe, 
warzywa, sady, itp.] 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

  

  

  

  

Aktualny stan inwentarza 
[bydło, trzoda, drób, 
konie, owce, itp.] 

Wyszczególnienie Ilość [szt.] 

  

  

  

  

Aktualny stan zapasów 
[środków do produkcji 
rolnej, np. nawozy, pasze, 
materiał siewny, paliwo] 

Wyszczególnienie Ilość [ton, litrów] 

  

  

  

  

V. SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA ROLNEGO [W PRZYPADKU BRAKU INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ] 

  zgodnie z poniższym oświadczeniem [zakres i formę informacji należy uzgodnić z pracownikiem Banku] 
  zgodnie z dołączoną do wniosku informacją uzupełniającą/biznesplanem [brak obowiązku wypełniania dalszej części sekcji nr V] 

Lp. Wyszczególnienie 

Lata [stan za rok poprzedzający oraz prognoza na każdy rok w okresie kredytowania] 
wartości w  złotych   tys. złotych 

20 ___ r. 20 ___ r. 20 ___ r. 20 ___ r. 20 ___ r. 20 ___ r. 

1.  Przychody ze sprzedaży produkcji roślinnej:       

2.  Przychody ze sprzedaży produkcji zwierzęcej:       

3.  Dopłaty bezpośrednie:       

4.  Przychody ogółem:  [1+2+3]       

5.  
Koszty gospodarstwa ogółem:  
[materiał siewny, pasze, nawozy, paliwa, podatki, 
remonty, ubezpiecz. itp.] 

      

6.  Dochód rolniczy brutto:  [4-5]       

7.  Dochody spoza gospodarstwa:       

8.  Koszty utrzymania rodziny:  
[woda, gaz, energia, telefon, żywność, odzież itp.] 

      

9.  Dochód dyspozycyjny brutto: [6+7-8]       

Konto bankowe  

 Posiadam w tutejszym Banku [  ROR,  bieżący] 

 Posiadam w banku ____________________________ 

 Nie posiadam 

 Posiadam w tutejszym Banku [  ROR,  bieżący] 

 Posiadam w banku ____________________________ 

 Nie posiadam 

Stan środków na 
rachunkach w innych 
bankach [PLN]: 

  

VI. OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIACH 

1.  Nie posiadam   Posiadam* zobowiązań/nia wobec innych banków niż Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 [należy podać nazwę bank; rodzaj zobowiązania np. kredyt, pożyczka, leasing; wysokość; terminy płatności; oprocentowanie; zabezpieczenie] 
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2.  Nie posiadam  Posiadam* innych/e zobowiązań/nia [alimenty, pożyczki, poręczenia, gwarancje]  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[należy określić wierzyciela i wysokość zobowiązania] 

3.  Nie posiadam  Posiadam* zobowiązań/nia wobec Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[w przypadku posiadania zobowiązań należy określić ich kwotę oraz podmiot wobec którego są one wymagalne] 

4.  Nie jestem poręczycielem /  Jestem poręczycielem* kredytu zaciągniętego przez: 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Nie toczy  toczy* się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.  

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
[w przypadku toczącego się postępowania egzekucyjnego należy określić czego ono dotyczy] 

V. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA, INFORMACJE I ZGODY 
1. Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiłem/am z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
2) wszystkie podane przeze mnie informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  

stanu na dzień złożenia wniosku oraz wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Bank podanych przeze mnie  informacji. 
2. Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w „Formularzu klauzul informacyjnych oraz 

klauzul zgód” będącym załącznikiem do niniejszego wniosku. 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
1) Formularz klauzul informacyjnych oraz klauzul zgód. 
2) Formularz ESG. 
3) Inne [wymienić jakie]: ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wiarygodność podanych w niniejszym wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem  
odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

______________________________________________ 
miejscowość 

-- 
data 

 
 

_______________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy I 

 
 

_______________________________________________ 
podpis Wnioskodawcy II 

 

 Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu przez współmałżonka:1 
 

 -- 
data 

 
 

 

 
 

_______________________________________________ 
podpis współmałżonka 

 

 
1 Oświadczenie wymagane w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej i występowania o kredyt bez udziału współmałżonka. 


