
Załącznik nr 1e  do Instrukcji  

kredytowania klientów instytucjonalnych 

 

       Wniosek przyjęto dnia ........................... 

nr rej.  ..................................................... 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH  

ODDZIAŁ/ FILIA w ....................... 

 

WNIOSEK KREDYTOWY 

 

 

1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY 

A. Imię i nazwisko  

 

Adres   

 

Numer i seria dowodu osobistego  

 

Numer PESEL     

 

 

B. Imię i nazwisko   

 

Adres   

 

Numer i seria dowodu osobistego  

 

Numer PESEL     

 

NIP      

 

Nr identyfikacyjny     

producenta rolnego  

 

2. Data rozpoczęcia działalności  

 

3. Wnioskuję o udzielenie kredytu/ limitu kredytu* 
 

 

 (rodzaj kredytu) 

 

w wysokości          słownie   
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na okres od         do       

 

w tym karencja*             miesięcy. 

 

4. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie 

 

 

 

 

 

5. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 
 

(kwota) 
6. Wypłata kredytu: 

a) jednorazowo w dniu 

 

b) W następujących transzach: 

w dniu/od dnia*      kwota kredytu  

w dniu/od dnia*      kwota kredytu  

w dniu/od dnia*      kwota kredytu  

 

c) Bez określania terminów i kwot do dnia*                                      (okres wykorzystania kredytu 

nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej) 

 

7. Okres spłaty od       do        w   ratach 

płatnych    (miesięcznie,  kwartalnie)        w kwocie                      lub w 

następujących   terminach i kwotach*: 

w dniu/od dnia* .     w kwocie  

w dniu/od dnia*     w kwocie 

w dniu/od dnia*      w kwocie 

w dniu/od dnia*     w kwocie 

w dniu/od dnia*      w kwocie 

w dniu/od dnia*     w kwocie 

 

8. Spłata kredytu następować będzie z 

 rachunku bieżącego nr ........................................................................................ 

 rachunku pomocniczego nr ................................................................................. 

 płatność przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu    
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9. Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu:   

 

 

 

 

10. Oświadczam, że: 

a) posiadam/ nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach: 

Nazwa i adres Banku Rodzaj posiadanego rachunku  
Wartość (np. lokaty)  

w tys. PLN  

   

   

   

 

b) posiadam/ nie posiadam* kredyty lub gwarancję w innym banku/ instytucji finansowej*:  

 

 

 

 

 

 

 

c) ubiegałem się/ nie ubiegałem się/ ubiegam się/ nie ubiegam* w ciągu ostatniego roku  

o kredyt lub gwarancję w innym banku/ instytucji finansowej:  

 

 

 

d) inne zobowiązania:  

Rodzaj zobowiązania  Wartość do zapłaty w tys. PLN Termin zakończenia 

zobowiązania  

   

   

   

 

11. Oświadczam, że toczy/ nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe w sprawie:  

 

 

12. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec ZUS-u / KRUS-u i Urzędu 

Skarbowego objętych / nie objętych ugodą*. 

13. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze 

współmałżonkiem/współmałżonką** 

Nazwa Banku 

pożyczkodawcy 

Kwota pozostała 

do spłaty  

(w  tys. zł) 

Ostateczny termin 

spłaty 

Prawne zabezpieczenie 

spłaty 
Stopa 

% 
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14. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 

15. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo/ majątkowo/ 

organizacyjnie*, są/ nie* są członkami Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 

 

 

16. Upoważniam Bank Spółdzielczy w Szczekocinach do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych 

we wniosku i załączonych dokumentach. 

 

17. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, 

że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

18. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej 

dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego 

kredytu, w celu archiwizacji. 

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 19 - Klauzule informacyjne i klauzule zgód                

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących 
Wnioskodawcę) 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 

ODDZIAŁ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH  

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU  

NR WNIOSKU KREDYTOWEGO  

WNIOSEK KOMPLETNY          TAK                        NIE 

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU  

STATUS KLIENTA 
         Klient Banku            nowy 
Klient 

Wymagane dokumenty (zaznaczyć właściwe) 

 

 Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy, 

 Aktualny nakaz płatniczy Kredytobiorcy/ Poręczyciela, 

Zeznania podatkowe Kredytobiorcy/ Poręczyciela (jeśli zarobkuje poza rolnictwem) lub odcinek 

renty/emerytury, 

 Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/ Poręczyciela, 

Decyzja o wysokości dopłat bezpośrednich, 

 Aktualne potwierdzenie zapłaty składki KRUS i podatku (lub zaświadczenie z KRUS/UG wystawione nie 

później niż 3 m-ce przed datą złożenia wniosku), 

 Dokumenty stwierdzające wartość środka trwałego (umowa, faktura, zamówienie), 

Aktualne zaświadczenie z Centralnej Informacji o zastawach rejestrowych dotyczące środka trwałego będącego 

przedmiotem zabezpieczenia, 

 Aktualny odpis KW dotyczący nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem zakupu, 

 Aktualny odpis KW dotyczący nieruchomości rolnej będącej własnością Wnioskodawcy, 

 Umowa dzierżawy/ użyczenia gospodarstwa, 

 Opinia banku kredytującego – jeśli kredyt przeznaczony w całości lub częściowo na jego spłatę, 

 ………………………………………………………………………………………………………………..., 

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

                                                           
* wybrać właściwy wariant 


