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Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów na działalność gospodarcza w Banku Spółdzielczym Duszniki 

BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 
Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku , w odpowiednich polach  prosimy wstawić znak „X”. 

 W przypadku pytań, które Wnioskodawcy nie dotyczą, prosimy o wpisanie  „nie dotyczy”. 

 *) niepotrzebne skreślić.  
 

Numer w rejestrze wniosków  
 

Data przyjęcia wniosku Podpis pracownika 
przyjmującego wniosek 

   

                                                  (wypełnia Bank) 

  
 

 
 

(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU 

 

 KREDYT OBROTOWY    

 KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ  „AGRO-

KREDYT”  

 KREDYT INWESTYCYJNY: KOMERCYJNY     Z DOPŁATAMI ARiMR   

 KREDYT UNIJNY SGB  

 KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM Z PROWIZJĄ Z TYTUŁU GOTOWOŚCI   
 KREDYT REWOLWINGOWY    

 POŻYCZKA HIPOTECZNA  

 KREDYT OBROTOWY „SUSZOWY”  
 

1. Kwota kredytu/pożyczki*___________________( słownie :_____________________________) 

2. Okres kredytowania:  od ___________________ do _______________________ 

3. Przedmiot kredytowania: 

a) _____________________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________* 

b) Miejsce realizacji inwestycji/przedsięwzięcia (dokładny adres)- dotyczy kredytu inwestycyjnego 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Plan inwestycji przewidzianej do kredytowania – dotyczy kredytu inwestycyjnego 

1. Data rozpoczęcia: 

 

2. Data zakończenia 

3. Nakłady inwestycyjne (kwota i waluta) 

a.  zakup gruntu 

 

 

4. Źródła finansowania (kwota i waluta) 

a. środki własne 

b. roboty budowlano- montażowe 

 

b. środki obce/inne kredyty 

c. maszyny i urządzenia 

 

c. kredyt 

d. środki transportu 

 

łącznie 

e. inne (jakie?)  

Łączne nakłady inwestycyjne 
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5. Sposób uruchomienia kredytu/pożyczki*: 

a) Jednorazowo  

      b) W transzach     

           kwota: ____________________ data: _________________________ 

 kwota: ____________________ data: _________________________ 

kwota: ____________________ data: _________________________ 

6. Propozycja spłaty kredytu/pożyczki*  

a) Jednorazowo  do dnia _____________________ 

b) W ratach:         miesięcznych ,  kwartalnych ,  półrocznych , płatnych do _______ 

dnia   miesiąca. 

c) Data spłaty pierwszej raty _______________________ 

 

7. Proponowana forma zabezpieczenia: 

         poręczenie: _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
                            (podać imiona i nazwiska poręczycieli, adres zamieszkania, źródło dochodów) 

 

        hipoteka  (nr księgi wieczystej) __________________________________________________ 

        zastaw rejestrowy  na __________________________________________________________ 

        inne (prosimy wymienić) _______________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________________ 

      

II. WNIOSKODAWCA      
              
1. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ/ ROLNIK* 

 

a) Dane podstawowe 
 WNIOSKODAWCA MAŁŻONEK 

imię/imiona   

nazwisko   

nazwisko 

panieńskie 

  

imiona rodziców    

nazwisko 

rodowe matki 

  

data urodzenia   

miejsce 

urodzenia 

  

Rodzaj dok. 

tożsamości 

  

seria i nr   

wydany przez   

data wydania 

dok. tożsamości 

  

Stan cywilny   

PESEL   

NIP   

telefon  

kontaktowy 

  



 3 

adres e-mail   

 

b) Adres stałego zameldowania 

 WNIOSKODAWCA MAŁŻONEK 

miejscowość   

ulica i nr domu   

kod pocztowy   

poczta   

gmina   

powiat   

województwo   

 

2. OSOBA PRAWNA/ SPÓŁKA OSOBOWA* 

 
Nazwa pełna i skrócona podmiotu  

NIP  

REGON  

Forma prawna  

Data rozpoczęcia działalności  

Data rejestracji w KRS  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Telefon kontaktowy  

adres e-mail  

 
3. SIEDZIBA/ ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

a)  
Miejscowość  

Ulica  

Kod, poczta  

Gmina, powiat, województwo  

 

b) Adres dla korespondencji ( wypełnić tylko w przypadku , gdy adres dla korespondencji jest 

inny niż adres stałego zameldowania/ siedziby) 
miejscowość  

ulica i nr domu  

kod pocztowy  

Poczta  

Gmina, powiat  

województwo  
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4. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG PKD/PKWiU 
 

Główne kierunki działalności: 

 

 

 

 
5. UDZIAŁOWCY 

 
Wysokość kapitału zakładowego  

Liczba wspólników/ udziałowców/ 

akcjonariuszy* 

 

Główni udziałowcy (właściciele)  

Imię i nazwisko/ Nazwa Wielkość posiadanych udziałów w kwocie i %  

  

  

  

 

6.  

Nr rachunku bankowego 

 

Nazwa banku i adres: 

 
 

 

III. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH 

 

1. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek 

Nazwa instytucji 

finansowej  

Kwota i waluta 

pozostająca do 

spłaty 

Rodzaj kredytu/ 

pożyczki 

Okres 

kredytowania 

Zabezpieczenie 

     

 

     

 

     

     

 

2. Zobowiązania z tytułu poręczeń, gwarancji i leasingu  
Nazwa instytucji, której udzielono 

gwarancji (G), poręczenie (P) lub 

leasingu (L) 

Wartość aktualnego 

zobowiązania w kwocie 

i walucie 

Termin 

wygaśnięcia 

zobowiązania 

Uwagi: inne 

istotne warunki 

umowy 

    

    

    

 

3. Zobowiązania wekslowe  
Nazwa remitenta/beneficjenta lub 

indosariusza 

Aktualna kwota 

wynikająca z tytułu 

płatności weksla w 

walucie wystawienia 

weksla 

Termin płatności 

weksla 

Inne istotne 

warunki umowy 

    

1) Niniejszym oświadczam, że posiadam/nie posiadam* innych zobowiązań poza wyżej 
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wymienionymi. 

2) Oświadczam, że ubiegam się/nie ubiegam się* o kredyt/pożyczkę w innym banku. 

 

Oświadczam/y, że moja/nasza kondycja finansowa jest / nie jest* uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od 

powiązania z członkiem organu banku (członek zarządu banku, członek rady nadzorczej banku) lub osobą 

zajmującą stanowisko kierownicze w banku (pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom zarządu 

banku) 

Rodzaj powiązania .................................................................................................................. ..................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych ((Dz.U. z 2014 nr 1182 z późn zm.). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie z Banku Spółdzielczego Duszniki  informacji promocyjnych i marketingowych 

drogą elektroniczną na adres e_mail wskazany w Części II pkt 1) lit. a) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r., poz.1422 z późn. zm.).                                                                                                                  

 

Bank Spółdzielczy Duszniki zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (j. t. (Dz.U. z 2014 nr 1182 z późn zm.) 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. 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.  

Bank informuje, iż: 

 

1. 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,  

 

 

2. 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 

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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.) – 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 (Dz.U. z 2014 nr 1182 z późn zm.).1 
 

3. Pana/ Pani dane mogą być udostępniane przez bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu 

prowadzenia działalności marketingowej lub zawarcia i wykonania umowy konsorcjum bankowego. 

 

Oświadczenia: 

1. Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a
1
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 

128, z późn. zm.). w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014, poz. 1015 z późn. zm. .) 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. 

                                                           
1
 Dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych i rolników 
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2.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – przez bank oraz banki Spółdzielczej Grupy 

Bankowej 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. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub 

informacji, zebrane informacje bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego 

administratorem jest Związek Banków Polskich. 

4.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przekazanie przez bank moich danych osobowych do 

podmiotów współpracujących przy wykonaniu umowy w tym Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia 

Capital S.A. UNIQA, PZU SA oraz przetwarzanie tych danych przez ww. podmioty. 

 

Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U.  

z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że informacje podane we wniosku są prawdziwe i aktualne. 

 

 

 

 

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

                miejscowość, data                                                                   podpis Wnioskodawcy 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


