
 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy 

 
Grupa BPS 

 
www.bsnidzica.pl 

 
         

 

…………………… dnia ……………. 

 

INFORMACJA 

o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej 

Kredytobiorcy/Poręczyciela* 

 

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

imiona rodziców ……………………………………………………………………….. 

data urodzenia ………………………………………………………………………….. 

adres ……………………………………………………………………………………. 

2. Stan cywilny …………………………………………………………………………… 

3. Stan rodziny ………….. osób, w tym: - na utrzymaniu ………… osób 

                         - pracujących w  gospodarstwie ……….. osób 

4. Stosunki  majątkowe między małżonkami – wspólnota majątkowa/ rozdzielność majątkowa* 

5.  Data rozpoczęcia działalności …………………………………………………………. 

6. Forma  prawna własności ………………………………………………………………. 

7. PESEL: …………………………………………………………………………………. 

8. Informacja o majątku: 

a/ nieruchomości (rodzaj; wartość;  położenie; forma prawna władania: własność,  

    najem, dzierżawa, użytkowanie; nr księgi wieczystej i przez kogo prowadzona;  

    ustanowione hipoteki) 

– grunty ogółem ……………. ha 

– grunty orne (klasa) ………………………………………………………………… 

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

– użytki zielone ……….. ha 

– zabudowania i ich wartość: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Forma zabezpieczenia ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

b/ maszyny i urządzenia (rodzaj, wartość i rok produkcji, obciążenia zastawem  

    bankowym): …………………………………………………………………………. 
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    ...........................................…………………………………………………………… 

c/ majątek obrotowy 

– inwentarz żywy (ilość sztuk, wartość): 

– krowy ……………………………………………………………………………….. 

- młode bydło (0,5 r. – 2 l) …………………………………………………………….. 

– cielęta do 0,5 r. ………………………………………………………………………. 

– tuczniki ………………………………………………………………………………. 

– maciory ………………………………………………………………………………. 

– warchlaki …………………………………………………………………………….. 

– prosięta ………………………………………………………………………………. 

– pozostałe …………………………………………………………………………….. 

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

– produkty roślinne; zapasy (ilość wartość): 

– zboża …………………………………………………………………………………. 

– ziemniaki ……………………………………………………………………………... 

– inne …………………………………………………………………………………… 

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

– pozostałe zapasy (rodzaj, wartość): 

– pasze przemysłowe …………………………………………………………………... 

– nawozy, środki ochrony roślin ……………………………………………………….. 

– paliwo ………………………………………………………………………………… 

– inne …………………………………………………………………………………… 

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

- należności i środki pieniężne …………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………… 

9. Struktura zasiewów i planowanie zbiory: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

10. Planowane sprzedaże w okresie kredytowania (ilość i wartość): 
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…………………………………………………………………………………………………

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

11. Informacja o kredytach i pożyczkach zaciągniętych w innych bankach oraz poręczeniach i 

gwarancjach udzielonych przez Kredytobiorcę: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

12. Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych Kredytobiorcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

13. Numery rachunków bankowych w innych bankach: 

…………………………………………………………………………………………………

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

ZESTAWIENIE 

dochodów i kosztów w …………… 
                 w zł 

D O C H O D Y K O S Z T Y 

1. Dochody ogółem 

    z tego z tytułu sprzedaży: 

- mleka 

- prosiąt, tuczników 

- cieląt, jałówek, krów 

- zbóż 

- ziemniaków 

- buraków 

- innych 

 1. Koszty ogółem: 

z tego na zakup: 

- nasiona, sadzonki z zakupu 

- nawozy 

- środki ochrony roślin 

- usługi obce 

- paliwo 

- energia 

- zakup pasz 

- zakup inwentarza 

- remonty 

- ubezpieczenia 

- odsetki od kredyt 

- inne 

 

  

  

  

  

  

  

  

Kredyt   

  

 

 

 

2. Podatki  

3. Spłata Kredytów  

4. Pozostałe  

STRATA   ZYSK 

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem pod  rygorem 

odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku   – 

Kodeks Karny ( Dz. U. z 1197 r. Nr 88 , poz. 553 ze zm.). 
 

 

………………………………….. 

(podpis Kredytobiorcy/Poręczyciela*) 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Nidzicy, że: 

1) Bank Spółdzielczy w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy przy ul. Mickiewicza 3 będzie administratorem moich danych 

osobowych w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1182 z późn, zmianami); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz 

zawarcia i realizacji umowy  kredytu,  a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych 

osobowych; 

3) Bank Spółdzielczy w Nidzicy 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 2015r. 

poz. 128 ze 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 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 dostępu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych  

i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015) upoważniam Bank Spółdzielczy  w Nidzicy. do 

wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro 

Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych 

dotyczących moich zobowiązań w zakresie określonym w art. 2 ww. ustawy. 

3. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Nidzicy w celu reklamy produktów i usług 

Banku: 

 

Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 

 
 Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. 

 

4. Na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Banku przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, 

polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także 

po wygaśnięciu/ rozwiązaniu Umowy. 

 

Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 

 
5. Wyrażam zgodę na:   

1) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez 

podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank Spółdzielczy w Nidzicy w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej 

Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81  w tym 

świadczonych usług oraz oferowanych produktów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182): 

 

Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 

 
2) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422  z późn. zm.): 
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Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 
 

W tym celu wskazuje adres poczty elektronicznej: 

…..……………………………………………………………………………… 

 

3) na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zaciągania informacji gospodarczej w celu oceny mojej sytuacji 

ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług 

spersonalizowanych  w bazach: 

a) System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 

b) Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro 

Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 

c) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 

51-214 Wrocław w celu oceny mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i 

usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług spersonalizowanych. 

 

Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 
 
 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro 

Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa, moich danych osobowych od dnia wygaśnięcia zobowiązania,  

zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe: 

 

Kredytobiorca/poręczyciel* 

 TAK   NIE 
 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia a 

także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

8. Przyjmuje do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może bez mojej 

zgody przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych 

określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat 

9. Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.  

o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku. 

10. Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie 

……………………………………………………………… 

11. Oświadczam, że nie wystąpiłem/ wystąpiłam*  z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

12. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i 

kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku.  Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie 

informacji. 

13. Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie. 

 

 

……………..dnia……………….                                        ………………………………… 

                                                                                                                                          ( podpis ) 

 
* - niepotrzebne skreślić          


