BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Załącznik nr W.1e
do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU
I.

Wnioskodawca/ Wnioskodawcy*:
WNIOSKODAWCA I:
1. Imię i nazwisko/ nazwa: ………………………………………………………….............................
2. Adres zamieszkania: …........……………………………………………………...............................
3. Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………........................................
4. PESEL: ……………...............…..

NIP: …….................…………..

5. Nr identyfikacyjny producenta rolnego: ……………........................…............................
WNIOSKODAWCA II:
1. Imię i nazwisko/ nazwa: …………………………………………………………............................
2. Adres zamieszkania: …............…………………………………………………..............................
3. Seria i nr dowodu tożsamości: …........……………………………………………...........................
4. PESEL: ……………….......................

NIP: …….................…………..

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

Data rozpoczęcia działalności rolniczej: ……………………..
Wnioskuję o udzielenie kredytu/ limitu kredytu *: ...............................................................................
(rodzaj kredytu, limitu)

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

IV.

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

IX.

Terminy wykorzystania kredytu, wysokości poszczególnych transz:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

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

w kwocie ………………. każda lub w następujących terminach i kwotach:
(wysokość raty)
1. w dniu/ do dnia* ……………………….. w kwocie ………………………..
2.

w dniu/ do dnia* ……………………….. w kwocie ………………………..

3.

w dniu/ do dnia* ……………………….. w kwocie ………………………..

4.

w dniu/ do dnia* ……………………….. w kwocie ………………………..

5.

w dniu/ do dnia* ………………………. w kwocie ………………………..

6.

w dniu/ do dnia* ……………………….. w kwocie ………………………..

(miesięcznie/kwartalnie/półrocznie)

X.

Proponuję następujące zabezpieczenie spłaty kredytu:
Czy przedmiot zabezpieczenia
Wartość
jest obciążony?
Rodzaj zabezpieczenia
przedmiotu
nie/ tak (na czyją rzecz jest
zabezpieczenia
obciążony, wysokość
obciążenia)

Podmioty powiązane
Dane podmiotów powiązanych kapitałowo/majątkowo/personalnie*:
Imię i nazwisko / Nazwa
Nr dowodu tożsamości
PESEL/REGON/NIP

Wartość przedmiotu
zabezpieczenia
oszacowano na podstawie:
(wyceny, faktury, polisy, itp.)

XI.

Rodzaj powiązania

XII.
Wnioski kredytowe złożone w innych bankach ( w trakcie rozpatrywania ):
Nazwa banku
Rodzaj kredytu
Kwota kredytu

Oświadczenia Wnioskodawcy:
Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:
Nazwa organu
Posiadane zaległości?
Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.
NIE
TAK

Proponowane zabezpieczenia

XIII.

1.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z tytułu
składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy
Stosownych Urzędów – z tytułu podatku od
nieruchomości (o ile dotyczy)

Zaległości objęte ugodą?
NIE
TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

2.
3.

Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych;
Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne
mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań;
4. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania
naprawczego lub zawieszenia działalności firmy;
5. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką**;
6. Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Iłży;
7. Oświadczam/y, że następujące podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie są* udziałowcami Banku
Spółdzielczego w Iłży lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie
Banku; ………………………………………………………………………………………………….
8. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
9. Wyrażamy zgodę aby Bank w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów
złożonych w związku z wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu w celu archiwizacji.
10. Oświadczam/y że [niepotrzebne skreślić]:
wraz z wnioskiem kredytowym złożyłem/złożyliśmy kompletną dokumentację umożliwiającą ocenę zdolności kredytowej*
brakującą dokumentację do wniosku kredytowego umożliwiającą przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej
doręczę/doręczymy najpóźniej w terminie do ___________ [dd-mm-rrrr] oraz przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że w
przypadku braku dostarczenia tych dokumentów w określonym terminie, złożony przeze mnie/przez nas niniejszy wniosek
kredytowy nie będzie podlegał ocenie zdolności kredytowej i będzie wymagał ponownego złożenia go przeze mnie/przez nas.*

……………………………..
(miejscowość, data)

………………………….…………..
(podpis/-y Wnioskodawcy/-ów)

Załączniki: (uzgodnione z Bankiem)
Załącznik nr 1 do Wniosku Klauzule informacyjne i klauzule zgód
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wypełnia pracownik Banku
Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział/Filia w ………………………………….
Data złożenia wniosku
NR wniosku kredytowego
Wniosek kompletny
TAK

NIE

KLIENT BANKU

NOWY KLIENT

Data złożenia kompletnego wniosku
Status Klienta

