Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
Oddział w ………………………
………………………………….

Wpłynęło dnia ...................

(pieczątka - w przypadku firmy)

Nr w rejestrze ..................

Kredytobiorca (imię nazwisko): …………………………………………………….. PESEL ………………………….
Współmałżonek (imię, nazwisko): ………………………………………………….. PESEL …………………….……

zam. .................................................. …………
WNIOSEK
o przyznanie kredytu obrotowego odnawialnego/

w rachunku kredytowym

1. Proszę/simy o przyznanie kredytu obrotowego w kwocie ............................................................... zł.
na okres od .............................................................roku do ......................................................... roku.
z przeznaczeniem na:…………………………………………………………………………………...
2. Kredyt powyższy prosimy o postawić do naszej dyspozycji – jednorazowo/w transzach*, w
terminach i kwotach: ………………………………………………………..………………………….
3. Proponujemy spłatę kredytu: jednorazowo do dnia ...........................r./w ratach .............................*:
- pierwsza rata w kwocie ............................... zł. płatna w terminie do dnia ................................ roku,
- pozostałe raty .......................................................................................................................................
4. Proponuję zabezpieczenie kredytu w formie: ………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................
5.

Oświadczam, że:
a)

b)

c)
d)
e)

posiadam następujący stan zadłużeń:
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w (KRUS, ZUS) w kwocie ............................ zł.
z tytułu podatków (rolnych, dochodowych i in.) w kwocie ...................................................... zł.
z tytułu kredytów, leasingu, faktoringu zaciągniętych w innych bankach/ podmiotach:
 w Banku .............................................................. w kwocie ................................... zł.
 w Banku .............................................................. w kwocie ................................... zł.
z innych: ...............................................................................................................................................
w okresie kredytowania charakter działalności zostanie
utrzymany/
zmieniony zgodnie z opisem w
załącznikach do wniosku, a planowane średnie roczne wyniki z działalności w kolejnym roku/kolejnych
latach* korzystania z wnioskowanego kredytu kształtować się będą:
- na poziomie roku ………………….
- zgodnie z załączoną prognozą finansową/ biznes planem
spełniam wymogi ubiegania się o dopłaty UE i
złożyłem /
złożę wniosek o dopłaty za rok bieżący*.
posiadam/
nie posiadam udziały w innych pomiotach czy powiązania organizacyjne z innymi
podmiotami (jeśli tak to z kim): …………………………………………………………………………………….
jestem/
nie jestem* powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Banku, Zarządu, Rady
Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku lub z jednostką powiązaną z nimi
kapitałowo lub organizacyjnie (jeśli tak to z kim): ………………………………………………………………..

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane
informacje Bank może przekazać do Systemu – Dokumenty zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.
Bank, którego adres i siedziba podane są we wniosku o przyznanie kredytu/ pożyczki, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), informuje, iż jest Administratorem
podanych przez Pana/Panią danych osobowych we wniosku. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu oceny zdolności
kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawierania i wykonywania czynności bankowych, a także w celu promocji i
marketingu działalności prowadzonej przez Bank. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo
do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonanie czynności bankowych.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości – przez SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu
oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej moich danych osobowych w celu wykonania
czynności wywołanych złożonym wnioskiem, wykonania zawartej Umowy, oceny ryzyka kredytowego oraz w celach
marketingowych.

.......................................dnia ..................................
(miejscowość)

(data)

.....................................................
(podpis Kredytobiorcy i/lub współkredytobiorcy)

WYPEŁNIA BANK
Informacje o Kredytobiorcy:
- posiadacz rachunku rozliczeniowego
NIE*/
TAK – od …………… lat
- wpływy roczne – za okres ………………
.............................................................zł.
- stan zaangażowania z tytułu zaciągniętych w BS kredytów …………............................................ zł.
- aktualna kategoria ekspozycji Kredytobiorcy (N, PO, PS, W, S)................................................................
- klient jest monitorowany
rocznie/
kwartalnie – ost. monitoring roczny/kw. jest z dnia …………………
- właściciel gruntów:
Nie*/
Tak: rolnych - ……. ha, komercyjnych – …….ha, innych - ….ha*
- członek Banku:
NIE*/
TAK – od …………………

-

dokumentacja złożona przez klienta:
 została zweryfikowana i jest aktualna
Nie/
 jest wystarczająca do analizy zdolności kredytowej
Nie/
jest zachowana zgodność z limitami koncentracji wynikającymi z
wewnętrznych obowiązujących na podstawie odpowiednich regulacji -

Tak
Tak
Prawa bankowego z uwzględnieniem limitów
Nie*/
Tak*

oraz o:

1)

proponowanych warunkach udzielenia*/
proponowanej odmowie udzielenia*
Kredytu………………………………………………………………………………………………………...
kwota kredytu - …………………………….. zł.,

-

cel kredytu - ………………………………………………………………...…………………………………

-

oprocentowanie- ………………………………………………………………………………………………

-

prowizja przygotowawcza - .......................%, płatna jednorazowo najpóźniej w terminie uruchomienia kredytu

-

ostateczny termin spłaty kredytu - ........................... roku, spłata

jednorazowo*/

w ratach………….……*

płatnych w terminach i kwotach ………………………………………………………………………………. …
-

spłata odsetek w okresach

miesięcznych*/

……………………………. każdego

kwartalnych* – płatnych w terminie do ………………… dnia

miesiąca*/

kwartału*, począwszy od dnia .....................................r.,

-

karencja …………………………………………..………………………………………………………

-

terminarz realizacji kredytu:……………………………...………………………………………………………

-

zabezpieczenie w formie:……..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………

-

inne proponowane warunki: …………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................

2) proponowanej klasyfikacji ekspozycji kredytobiorcy do grupy - …….…………………………………………..
……………….., dnia ........................................

..........................................................
(pieczątka i podpis pracownika Banku)

Decyzja o udzieleniu kredytu i klasyfikacji ekspozycji
Na podstawie opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej sporządzonej przez pracownika kredytowego, ryzyko
wnioskodawcy oceniam/my jako …...……………………………………..…w związku z czym podejmuję/emy decyzję:
1) pozytywną w sprawie udzielenia kredytu obrotowego ……………………………………………………………….
w kwocie ………………. zł., słownie: …………………………….......................................................................………..
z terminem końcowej spłaty kredytu do dnia …………………………….roku, na pozostałych warunkach podanych w
powyższej propozycji pracownika Banku/ przy czym: w zakresie indywidualnych warunków cenowych ustala się jak w
decyzji Zarządu na arkuszu z ustalenia indywidulanych warunków sporządzonym w załączniku*/ w pozostałym
zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………..……*
2) w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytobiorcy – do grupy ryzyka ……………………………………………
……………………………, dnia ………………………

…………………………………..
(pieczątka, podpisy osób podejmujących decyzję)

Decyzja o odmowie udzielenia kredytu
……………………………………………………………………………………………………………............................
............................................................................................................................................................................................
……………………………, dnia ………………………

………………………………………..
(pieczątka, podpisy osób podejmujących decyzję)

* wstawić znak „x” w wybrane pole/ niepotrzebne skreślić lub usunąć z treści decyzji

