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Bank Spółdzielczy w śaganiu  
Załącznik nr 1  

       do Metryki Kredytu sezonowego 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU 
BANK SPÓDZIELCZY W 
śAGANIU ODDZIAŁ W 
…………………………………… 

 

DATA ZŁOśENIA WNIOSKU  

WNIOSEK KOMPLETNY �  TAK �  NIE 

DATA ZŁOśENIA 
KOMPLETNEGO WNIOSKU  

 
W ODPOWIEDNIM MIEJSCU NALEśY WSTAWIĆ X 

WNIOSEK O KREDYT OBROTOWY "SEZONOWY" 
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJIE  O TRANSAKCJI: 
 

1. WNIOSKODAWCA: 
 

Imię i Nazwisko   
 
 
 

adres zamieszkania: 
 

 
 
 

 

 seria i nr dowodu 
toŜsamo ści 

 

 
PESEL: 

 

 
Nr telefonu 

 
e-mail 

 

 
 

1A.  WSPÓŁMAŁśONEK WNIOSKODAWCY: 
 

Imię i Nazwisko  
 
 
 

adres zamieszkania: 
 

 
 
 

 
 

seria i nr dowodu 
toŜsamo ści 

 

PESEL: 
 

Nr telefonu 
 

e-mail 
 

 
 

2. WNIOSKUJEMY  O UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO „  
SEZONOWEGO”: 

 

Kwota 
 
 
 

PLN 

Słownie 
 
 
 
 

Okres kredytowania  OD .....................................................DO............................................ 
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Przeznaczenie kredytu  

 

3. WNIOSKOWANY  TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU: 
 

� Jednorazowo od dnia:  

 

4. FORMA I TERMINY SPŁATY  KREDYTU: 
 

� 
w ........................ratach kwartalnych 
    (poda ć ilość rat) 

Data płatno ści 1 raty 
/DZIEŃ/MIESIĄC/ROK/ 

 

� 
w..................... ratach półrocznych 
    (poda ć ilość rat) 

Data płatno ści 1 raty 
/DZIEŃ/MIESIĄC/ROK/ 

 

� Jednorazowo na koniec okresu kredytowania  Data płatno ści 
/DZIEŃ/MIESIĄC/ROK/ 

 

 
 
 

5. TERMINY SPŁATY  ODSETEK: 
 

�  W terminach miesi ęcznych  
Data płatno ści 
/DZIEŃ/MIESIĄC/ROK  

 

6. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE: 
 

�  Pełnomocnictwo do dysponowaniem rachunkiem bankowym 

� Weksel własny in blanco 

� Inne, jakie  

 

II. INFORMACJE  O WNIOSKODAWCY: 
 
1. INFORMACJE  O PROWADZONEJ  DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ: 
 

Okres prowadzenia działalno ści rolniczej: 
/w miesi ącach/  

 
� KRÓCEJ NIś 12 MIESIĘCY 
� CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY 

Jaki był dochód z działalno ści w ostatnim roku podatkowym? � ZYSK 
� STRATA  

 
Czy wnioskodawca aktualnie zalega ze spłat ą swoich zobowi ązań 
wobec Banku, innych banków lub towarzystw leasingow ych? 
 
  
 

 
� NIE 
� BRAK ZOBOWIĄZAŃ 
� TAK      

Czy w okresie 12 miesi ęcy od zło Ŝenia wniosku kredytowego 
wyst ąpiły opó źnienia w regulowaniu zobowi ązań wobec Banku , 
innych banków lub towarzystw leasingowych ? 
   

 
� NIE 
� BRAK ZOBOWIĄZAŃ 
� TAK    

Czy łączna warto ść posiadanych nieruchomo ści i ruchomo ści 
wnioskodawcy przekracza min. 500% kwoty udzielonego  kredytu ? 

� NIE 
� TAK      

Łączna warto ść nieruchomo ści i ruchomo ści będących własno ścią 
wnioskodawcy  
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Czy Klient posiada zaległo ści wobec KRUS/ZUS, Urz ędu Skarbowego, 
Urzędu Gminy nie obj ęte ugod ą? 

� NIE 
� TAK      

Czy wobec Klienta tocz ą się lub gro Ŝą mu post ępowania s ądowe, 
administracyjne i inne mog ące mieć wpływ na prowadzon ą działalno ść 
lub zdolno ść do spłaty zaci ągni ętych zobowi ązań? 

� NIE 
� TAK      

Czy w okresie ostatnich 12 miesi ęcy przed dat ą sporz ądzenia 
niniejszego Wniosku zostały wystawione i wygasły ty tuły egzekucyjne 
przeciwko wnioskodawcy w kwocie przekraczaj ącej 1.000 PLN lub 
tytuły egzekucyjne s ą aktualne? 

� NIE 
� TAK     
 

 

2.  INFORMACJE   FINANSOWE: 
 

Rok bie Ŝący   LICZBA 
MIESIĘCY 

 

Rok ubiegły  
Przychody ze sprzeda Ŝy  
(w złotych) 

2 lata wstecz   

Jaki był dochód z działalno ści w roku ubiegłym? 
� ZYSK 
� STRATA 

KWOTA  DOCHODU W 
ROKU UBIEGŁYM  

 

Czy klient posiada rachunek bankowy od 
minimum 6 miesi ęcy ? 

� NIE 
� TAK      

Klient posiada rachunek bie Ŝący w innym banku 
� NIE 
� TAK 

Nazwa banku 
 
 

Zadłu Ŝenie z tytułu kredytów, po Ŝyczek i innych  
� NIE 
� TAK 

Nazwa banku Kwota do spłaty  Rodzaj produktu Okres 
kredytowania 

    

    

    

    

Czy Bank wypowiedział Klientowi umow ę o 
charakterze kredytowym ? 

� NIE 
� TAK      

 

3.  DANE DOTYCZĄCE OSOBY DO KONTAKTU  WNIOSKODAWCY  W SPRAWIE  
WNIOSKU O KREDYT: 
 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

 
 

Oświadczenia: 
1) Oświadczam/y, Ŝe posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego objętych / 

nie objętych ugodą*.  

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

3) Oświadczam/y, Ŝe wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub groŜą/ nie groŜą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 
mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań. 

4) Oświadczam/y, Ŝe została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został/ nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania 
naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

5) Oświadczamy, Ŝe w okresie ostatnich 12 m-cy zostały/ nie zostały* wystawione lub wygasły/ nie wygasły* tytuły egzekucyjne w kwocie 
przekraczającej 1.000 PLN.  

6) Oświadczam, Ŝe pozostaję/ nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałŜonkiem/ współmałŜonką** 

7) Oświadczam/y, Ŝe jesteśmy/ nie jesteśmy* członkami Banku Spółdzielczego w śaganiu.  
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8) Oświadczam/y, Ŝe następujące podmioty lub osoby powiązane z naszą Firmą, organizacyjnie, personalnie  są/ nie są* członkami Banku 
Spółdzielczego w śaganiu lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w Radzie Nadzorczej lub w Zarządzie 
Banku: …………………………………………………………………………………………................................ 

9) Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w śaganiu z siedzibą w śaganiu, przy ul.X-Lecia PL 6/1, Ŝe: 

1) Bank Spółdzielczy w śaganiu będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w śaganiu w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji 
umowy o udzielenie gwarancji / poręczenia, a takŜe w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych 
osobowych; 

3) Bank Spółdzielczy w śaganiu nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności 
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz innych przepisach 
powszechnie obowiązujących. W szczególności Bank Spółdzielczy w śaganiu 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 – Biuro Obsługi 
Klienta przy ul. Postępu 17a oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, 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 i z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) upowaŜniam  Bank Spółdzielczy w śaganiu do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem 
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, do biur 
informacji gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.  

11) WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Bank Spółdzielczy w śaganiu z siedzibą 
w śaganiu przy ul.X-Lecia PL 6/1 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 
17a, 02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w śaganiu, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, 
stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŜeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank 
Spółdzielczy w śaganiu czynności bankowych, przez okres nie dłuŜszy, niŜ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej 
S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw.  

12) WyraŜam zgodę/ nie wyraŜam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w  śaganiu w celu reklamy 
produktów i usług Banku. 

13) UpowaŜniam Bank Spółdzielczy w śaganiu do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. 
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku 
i załączonych dokumentach.  

14) Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, Ŝe 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane zostały 
podane dobrowolnie. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Miejscowo ść, data  

Podpis  wnioskodawcy  i 
współmał Ŝonka wnioskodawcy 

 

 
Załączniki do Wniosku o kredyt „sezonowy”: 

1.  Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy, 

2. nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy, właściwego do potwierdzenia podatku rolnego, 
dokumentującego wielkość uŜytków rolnych, lub umowa dzierŜawy/uŜyczenia, 

3. zaświadczenie/ oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS/KRUS,  US i Urzędu Gminy. 

  

 
 
  


