
 

 
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM 

GRUPA BPS 

            

         Załącznik nr 1 

         do Instrukcji kredytowania 

         działalności gospodarczej, 

         część III   

WNIOSEK KREDYTOWY 

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

....................................................................................................................................................... 
(WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr  PESEL, nazwa i adres prowadzonej 

działalności gospodarczej; spółka cywilna, partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna: imiona i nazwiska wspólników,  

 nr-y  dowodów tożsamości, adresy zamieszkania, nr-y  PESEL wspólników, nazwa spółki, adres prowadzenia działalności; inne jednostki 

nie posiadające osobowości prawnej: nazwa przedsiębiorstwa, adres, osoby prawne: nazwa przedsiębiorstwa/firma, siedziba). 
 

1. REGON, NIP, KRS:............................................................................................................................. 

2. Data rozpoczęcia działalności: ................................................................. 

3. Forma prowadzonej księgowości: ………………………………………………………………… 

4. Główni udziałowcy Firmy: 

Imię i nazwisko / 

Nazwa  
Adres / Siedziba 

Nr dowodu tożsamości, 

PESEL / REGON, NIP 

Wielkość posiadanych 

udziałów 

    

    

    

 

5. Rodzaj prowadzonej działalności: ....................................................................................................... 

6. Nr telefonu, adres e-mail ……...…………………………………………………………………….. 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim 

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

8. Podmioty powiązane kapitałowo/ majątkowo/ organizacyjnie …………………………………. 

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

9. Wnioskuje o udzielenie kredytu/limitu kredytu

*:  ............................................................................. 

(rodzaj kredytu, limitu) 

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

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

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

10. Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie (nakładów inwestycyjnych, spłaty dotychczasowych 

zobowiązań krótkoterminowych lub długoterminowych, środków obrotowych, bieżącej działalności itp.)...................... 

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

11. Spłata kredytu w okresach …………………………………………………….. począwszy od 
    (miesięcznych/ kwartalnych/ półrocznych/ jednorazowa) 

 

 ………………………….. , spłata odsetek  w okresach …………………………………………… 
        (miesięcznych/kwartalnych) 

12. Źródło spłaty wnioskowanego kredytu …………………………………………………………….., 
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13. Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego (dotyczy wniosku o kredyt inwestycyjny): 

1) rodzaj inwestycji …………………………………………………………………………….., 

 

2)  okres realizacji inwestycji …………………………………………………………………. 
     (termin rozpoczęcia)  (planowany termin zakończenia) 

3)  całkowity koszt inwestycji …………………………………………………………………. 
            (wartość netto)     

4)  udział środków własnych zaangażowanych w przedsięwzięcie ……………………………. 
         (kwota w zł)  (%) 

5)  stopień zaawansowania inwestycji na dzień złożenia wniosku ……………………………… 

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

14. Oświadczam, że posiadam rachunek bieżący w ……………………………………………………., 

      

15. Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu (rodzaj zabezpieczenia i jego wartość): 

Rodzaj zabezpieczenia  Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia  

Wartość 

zabezpieczenia  

Oszacowanie wartości 

na podstawie: (polisa, 

wycena, faktura) 

    

    

    

 

9. Oświadczam, że: 

a) aktualne zadłużenie kredytowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim 

wynosi: ………………………….. 

b) aktualne zadłużenie kredytowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim 

wraz z podmiotami powiązanymi wynosi: ………………………………………………. 

c) aktualne zadłużenie kredytowe w innych bankach wynosi: 

Bank kredytujący kwota pozostająca 

do spłaty 

rodzaj kredytu okres 

kredytowania 

zabezpieczenie 

     

     

     

 

d) aktualne zadłużenie kredytowe w innych bankach wraz z podmiotami powiązanymi wynosi: 

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

e) inne zobowiązania: ........................................................................................................................ 

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

f) kwota rocznej spłaty zobowiązań długoterminowych ………………………………………….. 

10. Oświadczam, że toczy / nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe cywilne/karne* w 

sprawie ................................................................................................................................................ 
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11. Oświadczam, że zalegam / nie zalegam* ze spłatą zobowiązań wobec Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Janowie Lubelskim i innych banków.  

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

Lubelskim i posiadam .............. udziałów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie 

Lubelskim.  

13. Upoważniam Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim do sprawdzenia wiarygodności 

danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. 

 

14. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie 

Lubelskim o:  

1) fakcie przetwarzania moich danych osobowych i  celu zbierania danych, tj. o wykonywaniu 

wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy kredytowej,  

2) możliwości przekazywania moich danych osobowych podmiotom wymienionym w art. 105-

106c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 665 z późn. zm.), 

3) uprawnieniach przysługujących mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.), tj. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podstawie prawnej zbierania danych osobowych, tj. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).** 

 

15. Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upoważniam  Powiatowy Bank Spółdzielczy w 

Janowie Lubelskim do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z 

siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa, do 

biur informacji gospodarczej o ujawnienie  informacji gospodarczych dotyczących moich 

zobowiązań.  

 

16. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Powiatowy Bank 

Spółdzielczy w Janowie Lubelskim z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 3 oraz Biuro 

Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. 

Pruszkowskiej 17, 02-119 Warszawa przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji 

oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem 

przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie 

dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji 

lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo 

bankowe oraz innych ustaw.  

 

17. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku w celu 

zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych prowadzonych przez 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. 

 

18. Oświadczam, że łączą/nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z udziałowcami 

Powiatowego Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, osobami zajmującymi kierownicze 

stanowiska w tym Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej Banku bądź Zarządzie 

Banku (w przypadku występowania w/w powiązań proszę podać ich charakter ze wskazaniem 

funkcji pełnionej we władzach Banku przez osobę powiązaną z Wnioskodawcą). 

 

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

 

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

karnego, że informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  
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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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 

z późn. zm.). Dane zostały podane dobrowolnie. 

 

 

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

  (Data)       (pieczęć firmowa i Podpis Wnioskodawcy) 

 

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. 

 

  

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

    
 

Adnotacje Banku  

 

 

Data przyjęcia wniosku …………………………… 

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

 
Wymagane dokumenty: 

 Dokumenty określające status prawny i identyfikujące Kredytobiorcę/Poręczyciela (dokumenty założycielskie, REGON,   

NIP, KRS, zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej,  

 Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy/Poręczyciela w przypadku osoby fizycznej*, 

 Informacja finansowa (Zał. nr 1 lub 2 do Wniosku kredytowego)*, 

 Zeznania podatkowe Kredytobiorcy /Poręczyciela dla odpowiedniego rodzaju księgowości z dwóch ostatnich lat i okresu 

bieżącego,  

 Aktualne zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z płatnościami, 

 Decyzja o przyznaniu karty podatkowej i o wysokości miesięcznej stawki podatku dochodowego oraz ewidencja 

zatrudnienia w przypadku karty podatkowej*, 

 Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego*, 

 Dokumenty dotyczące zabezpieczenia wnioskowanego kredytu (np.  odpisy z KW,  wyceny majątku, dowody 

rejestracyjne), 

 Opinie banków, w których Klient posiada rachunek bieżący lub korzysta z kredytu. 

  

                                                           

 * niepotrzebne skreślić 

** dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy 

przedsiębiorców indywidualnych.  


