
 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy 

 

Grupa BPS 
 

www.bsnidzica.pl 

 
                                                                                                                 
        

 

 Data przyjęcia wniosku …………………………… 

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

 Data sporządzenia umowy …………………………… 

 Nr umowy …………………………………………..  Podpis pracownika Banku ……………………………   

 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Oddział w ………………………… 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do 

oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 
 

I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy: 

 Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko 

Nazwa 
 

Adres zamieszania/siedziba 

 województwo 

 powiat 

 gmina 

 miejscowość 

 kod i poczta 

 ulica, nr domu i nr mieszkania 

 

Numer telefonu kontaktowego  

Seria i numer dowodu osobistego, data i przez kogo 

wydany 
 

Forma prawna, nr rejestru handlowego, nr wpisu do 

ewidencji o działalności gospodarczej 
 

PESEL lub REGON  

NIP  

Nr rachunku i nazwa banku prowadzącego rachunek  

Nr rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym  

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej  

 

II. Informacje dotyczące kredytu 

1. Wnioskowana kwota kredytu 

zł. …………………… 

słownie zł. …………………………………… 

……………………………………………….. 

2. Okres kredytowania 
od ………………………… 

do ………………………… 



3. Oprocentowanie zmienne 

4. Cel przedsięwzięcia inwestycyjnego  

5. Przeznaczenie kredytu  

6. Deklarowany udział środków własnych w realizacji 

przedsięwzięcia 

zł. …………………… 

słownie zł. …………………………………… 

……………………………………………….. 

w formie  

 

7. Proponowany termin postawienia kwoty kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy: 

jednorazowo w dniu ………………………1 

w następujących transzach:1 

 w dniu ………… w kwocie ……………zł 

 w dniu ………… w kwocie ……………zł 

8. Ostateczny termin spłaty kredytu: w dniu ………………… 

9. Proponowany termin karencji w spłacie rat kredytu 

(kapitału) 

 

do dnia ………………… 

10. Proponowane spłaty rat wykorzystanego kredytu 

miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie1 

począwszy od ………………,  

- pierwsza rata w kwocie ………………,  

- następne raty w kwocie ……………… 

11. Spłata odsetek: 
 miesięcznie1 

 kwartalnie1 

12. Proponowane zabezpieczenie spłat kredytu  

13. Które z wymienionych w pkt. 12 form 

zabezpieczeń stanowią zabezpieczenia innych 

zobowiązań Kredytobiorcy 

 

 

III. Oświadczam, iż: 

1. Korzystam/nie korzystam1 z kredytu,  

     gwarancji w innym banku: 

 bank …………………………………… 

z tytułu ……………………………………. 

w kwocie zł. ………………………………. 

 bank …………………………………… 

z tytułu ……………………………………. 

w kwocie zł. ………………………………. 

2. Jestem/nie jestem1 zobowiązany z tytułu poręczeń, 

gwarancji 
 na rzecz ………………………………… 

w kwocie zł. ………………………………... 

3. Posiadam/nie posiadam1 inne wymagalne 

zobowiązania wobec osób trzecich (np. ZUS, KRUS, 

Urząd Skarbowy): 

 z tytułu ………………………………... 

wobec ……………………………………... 

w kwocie zł. ………………………………. 

4. Nie toczy się/toczy się1 w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne 

5. 2 Spełniam następujące kryteria: 

 nie przekroczę 40 roku życia w dniu zawarcia umowy kredytowej, 

 1 posiadam wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej zawodowym, ponieważ 

ukończyłem/am1   …………………………………………… 

                       (podać nazwę szkoły)                                         

 1 posiadam udokumentowany okres pracy w rolnictwie od ……..…. lub zobowiązuję się do 

ukończenia szkoły o kierunku rolniczym w okresie 3 lat, 

 1 nie mam/mam przeciwwskazań do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego  

6. Jestem/nie jestem:1 - rencistą,  

                                     - emerytem. 



7. Kredyt nie zostanie przeznaczony na realizację przedsięwzięć, do których stosowana jest pomoc 

finansowa ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze środków publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

 

Do wniosku załączam:4 

 plan przedsięwzięcia, 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 ……………………………………………., 

 

1 – niepotrzebne skreślić 
2 – wypełniają tylko osoby fizyczne, które ubiegają się o kredyt z linii (MRcsk) 
3 – wypełniają osoby fizyczne, które ubiegają się o kredyt inwestycyjny z innej linii niż określona w poz. 2 
4 – Wnioskodawca załącza do wniosku dokumenty wskazane przez Bank 

 

 

 

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. zm.); 

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 2015 r. poz. 128 z póżn. 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 z późn. zm.) 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 z 

późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w 

Nidzicy w celu reklamy produktów i usług Banku: 

 

Wnioskodawca  

 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. 

 

Wnioskodawca  

 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 z późn. zm.): 

 

Wnioskodawca  

 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.): 

 

Wnioskodawca  

 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. 

 

 Wnioskodawca   

 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: 

 



 Wnioskodawca   

 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 / wystąpiłem* 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. 

 

 
 

......................................................    ........................................................... 
(miejscowość, data)                                                                                                (pieczęć firmowa oraz podpisy osób 

                                                                                                                         reprezentujących Wnioskodawcę) 

 
 

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

     (miejscowość i data)  
                                                                                             …………………………………… 

                                                                                                                    (podpis/y Wnioskodawcy/ów) 

                 

                            

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

      (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 

    potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność  

    powyższych danych z przedłożonymi dokumentami) 
 

 

 

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy* 

 

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

    

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

 

Oświadczam, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego wniosku 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) 

 

 


