
 

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy 

Oddział w ………………………  
    

………………………………….          Wpłynęło dnia ................... 

(pieczątka - w przypadku firmy)            Nr w rejestrze .................. 

 

 

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

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

zam. .................................................................………, adres e-mail: …………………………………              

 

 

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 postawić do naszej dyspozycji – jednorazowo/w transzach*: I transza  

w kwocie ………..… zł. – dnia …………..… zł. a następne w kwocie po ……….…. – dnia  ………….. 

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) 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 

 tarcza antykryzysowa............................................................. w kwocie ................................................ zł 

- z innych: ................................................................................................................... ....................................... 

b) 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  

c) spełniam wymogi ubiegania się o dopłaty UE i  złożyłem /  złożę wniosek o dopłaty za rok bieżący*. 

d) posiadam/ nie posiadam udziały w innych pomiotach czy powiązania organizacyjne z innymi podmiotami 

(jeśli tak to z kim): …………………………………………………………………………………. 

e) Koszty utrzymania gospodarstwa domowego - …………………PLN miesięcznie/ osobę 

Ilość osób tworzących gospodarstwo domowe - ……….. 



 
 

OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA 
 

1. Bank Spółdzielczy (dalej Bank) informuje, że: 
1) Pana/ Pani/Państwa dane mogą być udostępniane przez Bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia i wykonania 

umowy konsorcjum bankowego lub zawarcia umowy cesji wierzytelności; 
2) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy; 
3) Podstawa prawna: 

a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ((t.j. Dz. U. z z 2017 r. poz.1876  z późn. zm.); 
b)  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych 

 (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 470, z późn. zm..). 

 

Oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawca* 
Współwnioskodawca / 

Współmałżonek* 

1) Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie  informacji handlowych i informacji 
marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych 
produktach Banku za pośrednictwem:  
a) poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy  

b) kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu   

2) Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych w celu 
prowadzenia marketingu produktów własnych po okresie obowiązywania umowy zawartej przez 
mnie z Bankiem. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że każda z wyżej wymienionych zgód może być przez mnie w 
dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
 

a) TAK/ NIE* 
 

b) TAK/ NIE* 
 
 

TAK/ NIE* 

 
a) TAK/ NIE* 

 
b) TAK/ NIE* 

 
 

TAK/ NIE* 

4) Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 470, 
z późn. zm.) do: 
a) wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie 

informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach; 
b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do 

biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań. 

 
 

a) TAK/ NIE/ NIE 
DOTYCZY 

 
b) TAK/ NIE/ NIE 

DOTYCZY 
 

 
 

a) TAK/ NIE/ NIE 
DOTYCZY 

 
b) TAK/ NIE/ NIE 

DOTYCZY 
 

5) 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. 

 
TAK/ NIE 

 
TAK/ NIE 

6) Oświadczam/y, że na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe, wyrażam/y zgodę na 
udostępnienie przez bank informacji podanych w niniejszym wniosku oraz załączonych do tego 
wniosku dokumentów finansowych niżej wymienionym podmiotom. Udostępnione dane będą 
przetwarzane celem przygotowania oraz złożenia oferty dotyczącej produktów i usług 
oferowanych przez wskazane podmioty oraz w celu prowadzenia działalności marketingowej 
przez te podmioty a w przypadku banków spółdzielczych i SGB-Banku S.A.  również udzielenia 
kredytu w konsorcjum z Bankiem. 

a) SGB Leasing sp. z o. o. z siedzibą ul. Bolesława Krzywoustego 3,  61-144 Poznań 
b) Faktorzy S.A  z siedzibą ul. Zwierzyniecka 14/16, 60-813 Poznań 
c) banki Spółdzielczej Grupy Bankowej 
d) Concordia Polska TUW, WTUŻiR Concordia Capital S.A..  z siedzibą ul. S. 

Małachowskiego 10, 61-129 Poznań 
e) SGB-Bank S.A., ul Szarych Szeregów 23a,  60-461 Poznań 

 
 
 
 
 

 
a) TAK/ NIE 
 
b) TAK/ NIE 

 
c) TAK/ NIE 
 
d) TAK/ NIE 

 

 
 
 
 
 
 
a) TAK/ NIE 
 
b) TAK/ NIE 

 
c) TAK/ NIE 
 
d) TAK/ NIE 

7) Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości odwołania w dowolnym czasie zgód, o 
których mowa w pkt. 5 bez konieczności podawania przyczyny 

TAK/ NIE TAK/ NIE 

8) Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną administratora danych osobowych. 

 
TAK/ NIE/ NIE 
DOTYCZY * 

TAK/ NIE* 

9)  Oświadczam, iż otrzymałam/em klauzulę informacyjną BIK 
 

TAK/ NIE* TAK/ NIE* 

 
2. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem Banku oraz, że 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. 

3. Oświadczam/-y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego,  że informacje podane przeze mnie 
we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam/-y zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 
*proszę skreślić niewłaściwą odpowiedź 

 
 
 
 

 

 

.......................................dnia ..................................                                  ..................................................... 
(miejscowość)                                                  (data)                                                       (podpis Kredytobiorcy i/lub współkredytobiorcy) 


