
 

 

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 

…………… 

WNIOSEK KOMPLETNY            TAK                            NIE 

DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU  

STATUS KLIENTA            Klient Banku      
           nowy Klient 

MODULO (jeśli dotyczy)  

 
WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU  

INWESTYCYJNEGO / OBROTOWEGO/........................... / W RACHUNKU BIEŻĄCYM*                                                                                                                  
WNIOSKODAWCA: 

 

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

Status prawny Firmy, nazwa rejestru 
oraz nr KRS 

 

Data rozpoczęcia działalności  

REGON, NIP  

Forma opodatkowania Pełna księgowość, KPiR, ryczałt, Vat  

*odpowiednio przekreślić 

Główni udziałowcy Firmy 

Imię i nazwisko / Nazwa  Adres / Siedziba 
Nr dowodu tożsamości, 

PESEL / REGON, NIP 
Wielkość posiadanych udziałów 

    

    

    

Rodzaj prowadzonej działalności  

Nr telefonu, adres, e-mail  

Osoba upoważniona do kontaktów 
z Bankiem  

 

Kwota kredytu ………………………….. zł, słownie zł: ……………………………………………………………………….. 

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

Okres kredytowania od  ………………………………………. do ………………………………………… 
w tym karencja* …………… miesięcy 

Cel kredytowania  

Krótka charakterystyka 
przedsięwzięcia (nie dotyczy kredytu 
w rachunku bieżącym) 
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Źródła i struktura finansowania 
(nie dotyczy kredytu w rachunku 
bieżącym) 

środki własne:   ……………………….…., kredyty bankowe: ………………………………………. 

inne:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Deklarowany udział własny w 
finansowaniu kredytowanego 
projektu (przedsięwzięcia) i jego 
przeznaczenie (nie dotyczy kredytu w 
rachunku bieżącym) 

wysokość: ………………………………, w formie: …………..………………………….……………… 

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

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
(nie dotyczy kredytu w rachunku 
bieżącym) 

 

  Termin wykorzystania             

  kredytu, wysokość     

  poszczególnych transz 

 
(nie dotyczy kredytu w rachunku 
bieżącym) 

 

 z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) 

 bez zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP). 

 jednorazowo w dniu ...........................................   

 

 dniu/od dnia* ........................................ kwota kredytu ......................................... 

 

w dniu/od dnia*........................................  kwota kredytu ......................................... 

 

w dniu/od dnia* .......................................  kwota kredytu ........................................... 

w dniu/od dnia*........................................  kwota kredytu .......................................... 

Okres spłaty od ………….…………………….. do ………………………………………. 

Spłata kredytu raty malejące  / raty annuitetowe (równe)* 

Termin spłaty (nie dotyczy kredytu 
w rachunku bieżącym) 

kapitału …………………………… miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie*  

odsetek …………………………… miesięcznie, kwartalnie, .................* 

Proponowane prawne 
zabezpieczenie (rodzaj                                   
i wartość) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

posiadam/y / nie posiadam/y*  następujące rachunki bankowe w innych bankach: 

 

 

posiadam/y / nie posiadam/y*  kredyty lub gwarancję w innym banku/ instytucji finansowej* 
w kwocie 

 
 
 
 

ubiegałem/liśmy się / nie ubiegałem/liśmy w ciągu ostatniego roku o kredyt lub gwarancję w innym banku/ 
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się/  ubiegam/y się/ nie ubiegam/y*  instytucji finansowej w kwocie 

 
 

posiadam/y inne zobowiązania 
 

 

 

toczy/ nie toczy* się wobec mnie/ nas  postępowanie sądowe cywilne/ karne/ egzekucyjne* w sprawie 

 

wystąpiłem/ nie wystąpiłem* 

(nie dotyczy spółek prawa handlowego)  

z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej …………… 

…………………………………………………………………………... 

jestem/śmy / nie jestem/śmy*  członkiem Banku Spółdzielczego w Nidzicy Oddział w 

………………………………… 

podmioty powiązane ze mną/ z nami 
kapitałowo/ majątkowo/ organizacyjnie/ 
personalnie 

 

łączą/ nie łączą* mnie/nas powiązania 
kapitałowe lub organizacyjne  
z członkami Banku Spółdzielczego w Nidzicy, 
osobami zajmującymi kierownicze stanowiska  
w tym Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie 
Nadzorczej Banku bądź Zarządzie Banku 

 

 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania i stanowisko osób powiązanych z Wnioskodawcą 
oraz charakter powiązań ze wskazaniem funkcji pełnionej we władzach Banku przez 
osoby powiązane z Wnioskodawcą) 

 
  

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

                reprezentujących Wnioskodawcę) 

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

              (podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
            potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność  
            powyższych danych z przedłożonymi dokumentami 

 
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania.              TAK                                NIE 

Wyrażam 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”. 
 
 Informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule informacyjne i 
klauzule zgód”  stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku o kredyt.  
 

 

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

 Załączniki: (uzgodnione z Bankiem) 

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

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 dokumenty identyfikujące Wnioskodawcę i określające jego status prawny (kopie dokumentów 
stwierdzających tożsamość,  umowa spółki, inne) 

 koncesje lub zezwolenia na wykonywanie określonej działalności (praktyka lekarska, kancelaria prawna, 
kancelaria adwokacka i radców pranych, wolne zawody, itp) 

 dokumenty określające sytuacje gospodarczo-finansową i majątkową Wnioskodawcy (dane finansowe  
z ostatnich dwóch lat i roku bieżącego, bilans, rachunek zysku i strat, deklaracje podatkowe, aktualne 
zaświadczenia z US i ZUS, informacje o zobowiązaniach pozabilansowych, kwestionariusz osobisty, wyceny 
majątku, wykaz posiadanych maszyn, umowy najmu, majątek obrotowy, itp) 

 opinie banków 
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 dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (dowody rejestracyjne, wyceny nieruchomości, stany 
magazynowe, itp.) 

 plany finansowe (prognozy finansowe na okres kredytowania) 

 dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego (pozwolenie na budowę, biznes plan, itp.) 

 aktualne zaświadczenia z KRUS, UG  

 nakazy płatnicze, umowy dzierżaw......................... 

 inne           
* niepotrzebne skreślić 
** w przypadku wspólników spółek osobowych gdy oświadczenia wspólników różnią się od siebie, należy przyjąć oświadczenie 
osobno od każdego wspólnika spółki    

 
_________________________________  
(Imię i nazwisko Współmałżonka  Kredytobiorcy)  

 

_________________________________  
 (Adres zamieszkania Współmałżonka  Kredytobiorcy)  

 
_________________________________  
(nr PESEL)  

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA KREDYTOBIORCY 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu _________________________________1 w wysokości 

__________________2  przez współmałżonka/ę ____________________________________ w Banku Spółdzielczym w 

Nidzicy Oddział w _________________________________________________3 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana 
własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanej 
dalej „RODO”).  

1. Bank Spółdzielczy w Nidzicy ul. Mickiewicza 3, 13-100 Nidzica, jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsnidzica.pl, pod numerem telefonu 89 625 82 
55 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia i wykonania powyższej Umowy w 
prawnie uzasadnionym interesie Administratora i Kredytobiorcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres kredytowania oraz okres przedawnienia roszczeń 
wynikających z powyższej Umowy (10 lat). 

 
 

 

 

_________________________________________________  
 

(miejscowość, data) (czytelny podpis współmałżonka Kredytobiorcy) 
 
Niniejszy podpis złożono w obecności pracownika Banku  
 
Podpis _______________________ 
 

 

 
 

 

 
1 Określić  rodzaj kredytu  
2 Podać wysokość i walutę kredytu 
3 Wpisać nazwę Oddziału 

mailto:iod@bsnidzica.pl

