
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM 
Załącznik nr 1 do „Instrukcji kredytowania  

działalności rolniczej. Część I” 

WNIOSEK KREDYTOWY 

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM ODDZIAŁ W ..................................... 
 

I. Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*: 

FIRMA
1
 

OSOBA FIZYCZNA 

WNIOSKODAWCA I: 

 

1.  Imię i nazwisko/ Nazwa Firmy*: .............................................................. 

 

1.  Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. 

 

2.  Adres siedziby Firmy: …………………………………………………… 

 

2.  Adres zamieszkania: ……………………………………………………... 

 

3.  Status prawny: …………………………………………………………… 

 

3.  Seria i nr dowodu tożsamości: …………………………………………… 

 

4.  Nazwa i numer rejestru: ………………………………………………….. 

 

4.  PESEL: ………………..               NIP: ……………….. 

 

5.  REGON: ………………..               NIP: ……………….. 

 

5.  Nr identyfikacyjny producenta rolnego: ……………….. 

6.  Główni udziałowcy Firmy: 

WNIOSKODAWCA II: Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

Adres 

zamieszkania/ 

siedziby 

Seria i nr 

dowodu 

tożsamości, 

PESEL/ 

REGON, NIP 

Wysokość 

posiadanych 

udziałów 

     

1.  Imię i nazwisko: ………………………………………………………….. 

     

2.  Adres zamieszkania: ……………………………………………………... 

     

3.  Seria i nr dowodu tożsamości: …………………………………………… 

     

4.  PESEL: ………………..               NIP: ……………….. 

    5.  Nr identyfikacyjny producenta rolnego: ……………….. 

                                                           
1
 osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, inne. 

* niepotrzebne skreślić. 



II. Data rozpoczęcia działalności rolniczej: …………………….. 

 

III. Wnioskuję o udzielenie kredytu/ limitu kredytu *: ............................................................................... 
(rodzaj kredytu, limitu) 

 

w wysokości ....................................................... (słownie:  ……........................................................ 
        (kwota i waluta kredytu) 

 

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

 

na okres od .......................... do .........................., w tym karencja* ............ miesięcy. 
 

IV. Krótka prezentacja prowadzonej działalności rolniczej:  ………………………………………... 

 

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

 

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

 

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

 

V. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: ……………………………………………………….. 

 

VI. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia współfinansowanego wnioskowanym kredytem (opis 

zadania, rodzaje zakupów, okres realizacji, dostawcy, terminy płatności itp.): 

 

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

 

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

 

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

 

 

VII. Deklaruję udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia w wysokości: ……………………... 

 

przeznaczony na sfinansowanie: …………………………………………………………………….. 

 

VIII. Terminy wykorzystania kredytu, wysokości poszczególnych transz: 

 

w dniu/ od dnia* ………………………..  w wysokości ……………………….. 

 

w dniu/ od dnia* ………………………..  w wysokości ……………………….. 

 

w dniu/ od dnia* ………………………..  w wysokości ……………………….. 

 

w dniu/ od dnia* ………………………..  w wysokości ……………………….. 

 

IX. Okres spłaty kredytu od ……………….  do ……………….  w ………………. ratach 
(ilość rat) 

 

płatnych …………..…….. w kwocie ………………. każda  
    (miesięcznie/ kwartalnie)           (wysokość raty) 

 

lub w następujących terminach i kwotach: 

 



w dniu ……………………….. w kwocie ……………………….. 

 

w dniu ……………………….. w kwocie ……………………….. 

 

w dniu ……………………….. w kwocie ……………………….. 

 

w dniu ……………………….. w kwocie ……………………….. 

 

w dniu ……………………….. w kwocie ……………………….. 

 

X. Proponuję następujące zabezpieczenie spłaty kredytu: 

 

Rodzaj zabezpieczenia 
Wartość przedmiotu 

zabezpieczenia 

Czy przedmiot 

zabezpieczenia jest 

obciążony? 
nie/ tak (na czyją rzecz jest 

obciążony, wysokość obciążenia) 

Wartość przedmiotu 

zabezpieczenia 

oszacowano na 

podstawie: 
(wyceny, faktury, polisy, itp.) 

    

    

    

    

 

XI. Oświadczam, że jestem/ nie jestem * członkiem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie 

Lubelskim. 

 

XII. Podmioty powiązane ze mną kapitałowo/ majątkowo/ organizacyjnie/ personalnie: …………… 

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

 

XIII. Oświadczam, że łączą/ nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z członkami 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, 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) 

 

XIV. Pozostałe oświadczenia i upoważnienia: 

 

1. Upoważniam Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim do sprawdzenia 

wiarygodności powyższych danych. 

2. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu 

karnego, że informacje podane powyżej są zgodne ze stanem faktycznym i nie zawierają 

żadnych przemilczeń. 

3. Przyjmuję do wiadomości informację Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie 

Lubelskim, że: 

1) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim z siedzibą w Janowie Lubeslkim, przy 

ul. Wiejskiej 3 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 Powiatowy Bank Spółdzielczy  w Janowie Lubelskim w 

celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a  także 

w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, 



3) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim nie będzie udostępniać tych danych 

innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych 

przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., Nr 

72, poz. 665, z  późn. zm.) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. W 

szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art. 

105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Systemu BANKOWY REJESTR, którego 

administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Kruczkowskiego 8, w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia 

nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić 

Bank na straty oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca, pomimo odrębnego wezwania, nie 

spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku, 

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. 

4. Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z póżn. zm.) upoważniam Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w Janowie Lubelskim do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 

Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 

zobowiązań. 

5. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy 

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim w celu reklamy produktów i usług Banku. 

 
 

 

 

 

……………………………..     ………………………….………….. 
(miejscowość, data)      (podpis/-y Wnioskodawcy/-ów) 

 
 

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………… 
     (imię i nazwisko) 

    

wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę …………………………… 
          (imię i nazwisko) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku 

wspólnego. Oświadczam też, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego wniosku, w tym 

w szczególności punkt XIV i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

tam wskazanych oraz jestem świadom/a wynikających stąd moich praw. 

 

  

……………………………….     ………………………………. 
(miejscowość, data)      (podpis Współmałżonka/i wnioskodawcy) 

    

 

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adnotacje Banku  

 

 

 

Data przyjęcia wniosku …………………………… 

Nr rejestru ………………………………………  Podpis pracownika Banku …………………………   

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 

 


