
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu            Załącznik nr I.1.. 
do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej, część I 

 
 

                                                                                                                          Modulo …………………………. 

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

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

WNIOSEK KREDYTOWY  

 
I.  PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI :  
 

1. WNIOSKODAWCA: 

Nazwa Wnioskodawcy  

Siedziba/ Adres Wnioskodawcy  

NIP PESEL 

Nr telefonu  e-mail  

Nr identyfikacyjny producenta rolnego  

Osoba upowaŜniona do kontaktów z 
Bankiem: 
(Imię i nazwisko, nr telefonu 
kontaktowego) 

 

Seria i nr dowodu toŜsamości  

2. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU 

Rodzaj  kredyt obrotowy                  kredyt obrotowy w rachunku bieŜącym                                                       
 kredyt inwestycyjny             zakup środków do produkcji  rolnej                                                                                           

Kwota PLN 

Słownie  złotych 

Okres kredytowania 
 

 miesięcy 

KARENCJA  W SPŁACIE  KAPITAŁU  

  TAK               NIE Okres karencji _____________________ w miesiącach 

Przeznaczenie kredytu 
 
 

Całkowity koszt przedsi ęwzięcia:  

w PLN 
Kwota : 
 
Słownie: 

Środki własne:   

3. WNIOSKOWANY  TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU 

 Jednorazowo W dniu _______________________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) 

 W transzach 

W dniu _____________________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) Do wysokości ___________________________ PLN 

W dniu _____________________________________ 
(dzień/miesiąc/rok) Do wysokości ___________________________ PLN 

4. FORMA I TERMINY SPŁATY  KAPITAŁU: 

Miesięcznie/kwartalnie*  Dnia ______________________________ kaŜdego miesiąca/kwartału 

Jednorazowo Dnia ___________________________________ 

5. FORMA I TERMINY SPŁATY  ODSETEK: 

miesięcznie  Dnia ___________________________________ kaŜdego miesiąca 
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6. ZABEZPIECZENIA: 

Rodzaj zabezpieczenia Właściciel przedmiotu 
zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia Oszacowanie wartości na 

podstawie 

1.     

2.     

 
II. INFORMACJE  O WNIOSKODAWCY 
1. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI  ROLNICZEJ  

Data rozpoczęcia działalności rolniczej  

ZADŁUśENIE kredytowe 

Aktualne zadłuŜenie kredytowe w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu  PLN 

Aktualne zadłuŜenie kredytowe w innych bankach: 

Bank kredytujący Kwota do spłaty Rodzaj kredytu Okres 
kredytowania Zabezpieczenie 

     

     

     

Inne zobowiązania:  

 
III. Oświadczenia  
Oświadczam, Ŝe jestem/ nie jestem * członkiem Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu 
Oświadczam, Ŝe pozostaję/ nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałŜonkiem/ współmałŜonką** 
 Podmioty powiązane ze mną kapitałowo/ majątkowo/ organizacyjnie/ personalnie: …………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Oświadczam, Ŝe łączą/ nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w tym 
Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej Banku bądź Zarządzie Banku. 

………………………………………….………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL osób powiązanych z Wnioskodawcą oraz charakter powiązań ze wskazaniem funkcji 

pełnionej we władzach Banku przez osoby powiązane z Wnioskodawcą) 

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

(miejscowość, data)    (podpis osoby składającej wniosek) 
 
1. Informujemy, Ŝe podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu z siedzibą przy Al 

Stefana Batorego 78 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.), w celach związanych  z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie kredytu, w celach archiwalnych w przypadku odmowy 
udzielenia kredytu oraz w celach promocyjnych, informacyjnych oraz składania ofert. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym 
podmiotom w okolicznościach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze 
późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia 
wniosku. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych oraz składania ofert przez Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu. 

2. Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w 
Warszawie – Biuro Obsługi Klienta oraz Bank Polskiej Spółdzielczości przekazanych Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, a 
dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŜeniem przeze mnie 
wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŜszy, niŜ 2 lat od dnia otrzymania przez Biuro 
Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo 
bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665 ze zm.) oraz innych ustaw. 

3. Na podstawie  art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych ( Dz. U.  nr 81 poz. 530 ) upowaŜniam Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu do występowania za pośrednictwem Biura 
Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji 
gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

 

.....................................................   ........................................................... 
(miejscowość, data)    (podpis osoby składającej wniosek) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


