POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w GOSTYNIU

CENTRALA / ODDZIAŁ / FILIA / PUNKT KASOWY W .....................................

WNIOSEK KREDYTOWY
Adnotacje Banku

Data przyjęcia wniosku ……………………………
Nr rejestru ………………………………………….. Podpis pracownika Banku ……………………………
1. Dane Wnioskodawców;
Nazwisko i imię Wnioskodawcy

Nazwisko i imię Wnioskodawcy/ Współmałżonka*

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

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

....................................
PESEL

....................................
PESEL

.............................................
Miejsce urodzenia

..........................................
Imiona rodziców

....................................
Seria i nr dowodu

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

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

Organ wydający dowód

...........................................
Obywatelstwo

Data wydania dowodu

.........................................
Miejsce urodzenia

..............................................
Imiona rodziców

....................................
Seria i nr dowodu

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

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

Organ wydający dowód

...................................
Stan cywilny

Data wydania dowodu

............................................
Obywatelstwo

.................................
Stan cywilny

................................................................................................. ............................................................................................
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, )
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)
................................................................................................. ............................................................................................
Adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, )
Adres zameldowania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)
.....................................................................................

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

Telefon kontaktowy domowy / komórkowy

Telefon kontaktowy domowy / komórkowy

e-mail …………………………………………………

2. Data rozpoczęcia działalności rolniczej: ................................... Nr producenta ....................................................
REGON …………………………………………
3.

Wnioskuję / wnioskujemy o udzielenie kredytu / limitu kredytu *

- w rachunku kredytowym,
- obrotowego,

- w rachunku bieżącym,

- kredytowa linia hipoteczna,

- płatniczego,
- pożyczka,

- inwestycyjnego,
- inny,

w wysokości ........................................ (słownie: ..........................................................................................),
(kwota kredytu)
na okres od .................................. do ............................... w tym karencja w spłacie kapitału do ..................
4.

Spłata rat kredytu w okresach ………………...................... , począwszy od/do dnia ............................,
(miesięcznych / kwartalnych / półrocznych /jednorazowo *)

w ............ ratach z ostatecznym terminem spłaty do dnia ....................................... roku.
spłata odsetek w okresach ..................................................... .
(miesięcznych / kwartalnych*)

5.

Kredyt powyższy przeznaczony jest na sfinansowanie ..................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(np. wydatków inwestycyjnych - budowy ..., zakupu 1000 sztuk trzody chlewnej, pasz, koncentratów ..., itp.)

W przypadku kredytu inwestycyjnego należy wypełnić pkt 6 do pkt 8
6.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia rolniczego .........................................................
Termin zakończenia przedsięwzięcia rolniczego ........................................................

7.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia - transze kredytu.
(np. wykonanie ścian działowych budynku

-

10.000,00 zł w dniu).

...................................................................................... - ..........................................................................
...................................................................................... - ..........................................................................
8.

Źródła sfinansowania przedsięwzięcia rolniczego.
-środki własne w kwocie ...................................................... co stanowi .......... % wartości inwestycji
-.......... .................................................................................... co stanowi .......... % wartości inwestycji
Łącznie .................................................................................. co stanowi

9.

100 % wartości inwestycji

Proponuję następujące prawne zabezpieczenie kredytu:
- weksel własny in blanco
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem
.............................................................................................................................................................................
Rodzaj rachunku bankowego / nazwa banku/ nr rachunku

- poręczenie wekslowe,

- poręczenie wg prawa cywilnego,

Na poręczyciela / poręczycieli proponuję:
..............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko poręczyciela / Adres zamieszkania – miejscowość – ulica – numer domu / lokalu – kod pocztowy – poczta

..............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko poręczyciela / Adres zamieszkania – miejscowość – ulica – numer domu / lokalu – kod pocztowy – poczta

- hipoteka,

- przewłaszczenie na zabezpieczenie,

- zastaw rejestrowy

............................................................................................................................................................................
Rodzaj i szacunkowa wartość nieruchomości / rzeczy mającej być przewłaszczoną / rzeczy mającej być zastawioną

- blokadę środków na rachunku bankowym,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej

- kaucja,

- przelew wierzytelności,

- Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców

............................................................................................................................................................................
Wysokość środków / rodzaj wierzytelności – od kogo

........................................
(Data)
* Proszę wybrać właściwy wariant.

..................................................................................
(Podpis Wnioskodawcy/ców/ Wspołmałżonki)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty.
Dokument stwierdzający tożsamość Kredytobiorcy.
Aktualne nakazy płatnicze, umowy dzierżawy, lub zaświadczenia urzędu gminy o posiadanej
użytków rolnych gospodarstwa Kredytobiorcy / Poręczyciela.
Zeznania podatkowe Kredytobiorcy / Poręczyciela (jeśli zarobkuje poza rolnictwem) lub odcinek
renty / emerytury.
Wypełniony Kwestionariusz osobisty Kredytobiorcy / Poręczyciela.
Decyzja o wysokości dopłat bezpośrednich.
Aktualne zaświadczenie lub potwierdzenie zapłaty składki KRUS i podatku rolnego.
Umowa dzierżawy / użyczenia gospodarstwa.
Dokumenty stwierdzające wartość środka trwałego (umowa, faktura, zamówienie, i inne).
Aktualne zaświadczenie z Centralnej Informacji o zastawach rejestrowych dotyczące środka
trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia.
Aktualny odpis KW dotyczący nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem zakupu.
Aktualny odpis KW dotyczący nieruchomości rolnej będącej własnością Wnioskodawcy.
Opinia banku kredytującego – jeśli kredyt przeznaczony w całości lub częściowo na jego spłatę.
Polisa ubezpieczeniowa ……………………...……………………………………………………...
………………………………...............................................................................................................
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powierzchni

