Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA*
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela*
Ja, niżej podpisany/a ..............................................................................................................................
imiona rodziców ....................................................................................................................................
urodzony/a dnia ..................................................... w ...........................................................................
zamieszkały/a ............................................................................................ Nr tel. ................................
legitymujący/a się dowodem osobistym ....................................... wydanym w dniu ..........................
przez ..................................... PESEL ............................................... NIP ...........................................
Informacje o stanie rodzinnym:
Liczba osób w gospodarstwie domowym .....................................................
Współmałżonek: ..................................................................... nr PESEL ............................................
(imię i nazwisko)

osiąga dochód ...............................................zł. miesięczny netto z tytułu ...........................................
................................................................................................................................................................
Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*
Dzieci (imię i nazwisko):
1. ........................................... wiek ....................... 4. ........................................... wiek .......................
2. ........................................... wiek ....................... 5. ........................................... wiek .......................
3. ........................................... wiek ....................... 6. ........................................... wiek .......................
inne osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie:
................................................................................................................................................................
oświadczam, że przekazuje następujące informacje o moim gospodarstwie:
1.
Adres: ............................................................ gmina .......................................kod ..............................
powiat ......................................................województwo .......................................................................
Powierzchnia gospodarstwa ................................... w tym dzierżawa ..................................................
Budynki: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................... wartość ogółem ......................................................
Dominujący rodzaj działalności rolniczej i data rozpoczęcia:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Pozostałe nieruchomości: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. Maszyny, urządzenia i środki transportu:
Typ maszyny,
urządzenia, samochodu
(nr rejestr.)

Rok
produkcji

Wartość zakupu
w tys. zł.

Zastaw, przewłaszczenie na
rzecz .......................

Ponadto oświadczam, że:
4. Posiadam rachunki w następujących Bankach:
.........................................................................................................................................................
(nazwa banku)
numer rachunku

..........................................................................................................................................................
(nazwa banku)
numer rachunku

5. Moje aktualne zadłużenie obejmuje:
Bank

Kwota

Rodzaj

Data
udzielenia

Termin
spłaty

Oprocenowanie

Zabezpieczenie

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

6. Moje pozostałe wymagalne zobowiązania obejmują:
Wyszczególnienie
Budżet (podatki)
ZUS (KRUS)

Kwota

Rodzaj

Termin spłaty

Inne:................................... ........................................... ........................................... .....................................................
........................................... ........................................... ........................................... .....................................................

7. Udzieliłem(am) następujących poręczeń:
Za kogo

Na czyją rzecz

Kwota

Data wygaśnięcia
zobowiązania

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

8. □ nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie sądowe lub administracyjne
□ jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie: ...............................................................

Informacja o wielkości produkcji roślinnej i zwierzęcej
Lp.

Rodzaj działalności

1.

Pszenica

2.

Żyto

3.

Jęczmień

4.

Owies

5.

Pszenżyto

6.

Kukurydza na ziarno

7.

Kukurydza - zielonka

8.

Mieszanki zbożowe

9.

Gryka, proso i inne zboża

Areał uprawy w ha
w ubiegłym roku

Areał uprawy w ha
w bieżącym roku (planowany)

Ilość osobników w sztukach
w ciągu ubiegłego roku

Ilość osobników w sztukach
w ciągu bieżącego roku

10. Gorczyca
11. Ziemniaki
12. Buraki cukrowe
13. Marchew
14. Cebula
15. Buraki
16. Ogórki
17. Pomidory
18. Papryka
19. Kalafiory
20. Brokuły
21. Strączkowe
22. Kapusta
23. Tytoń
24. Chmiel
25. Rzepak i rzepik
26. Maliny
27. Truskawki
28. Owoce twarde 1-3 letnie
29. Owoce twarde 4-6 letnie
30. Owoce twarde 7-8 letnie
31. Owoce miękkie 1-3 letnie
32. Owoce miękkie 4-6 letnie
33. Owoce miękkie 7-8 letnie
34. Słoma
Lp.

Rodzaj produkcji

1

Trzoda chlewna

2

Prosięta

3

Bydło mleczne

4

Bydło mięsne

5

Cielęta

6

Konie

7

Źrebaki

8

Drób mięsny

9

Drób pozostały (nioski)

Dopłaty z ARiMR

Informacja o sytuacji ekonomicznej
Dochody roczne z tytułu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)

1.

2.

3.
4.

Za rok
...................................

prowadzenia gospodarstwa rolnego
prowadzenia działalności gospodarczej
wynagrodzenia za pracę
emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego
umów cywilnoprawnych
inne:
inne:
RAZEM:
Wydatki roczne związane tylko
z produkcją rolną z tytułu:
podatków
ubezpieczeń
zakupu środków do produkcji rolnej
zakupu opału i energii tylko do celów produkcji
rolnej
remontów i napraw sprzętu i budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego
zakup usług rolniczych
Pozostałe wydatki z tytułu:
utrzymania i remontów budynków mieszkalnych
utrzymania rodziny
spłaty kredytów
RAZEM:

Planowane w roku
.........................
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

Za rok
...................................

zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
Planowane w roku
.........................

zł.
zł.
zł.
zł.

zł.
zł.
zł.
zł.

zł.

zł.

zł.

zł.

zł.
zł.
zł.
zł.

zł.
zł.
zł.
zł.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Niemcach, ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce, że:
1) Bank Spółdzielczy w Niemcach będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i
realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Bank Spółdzielczy w Niemcach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i
okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 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, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 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 do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych.
5) podanie danych jest dobrowolne.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Niemcach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w
celu reklamy produktów i usług Banku.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w
tym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji zamieszczonych w nim informacji.

..................................................................................
miejscowość, data

.................................................................................
czytelny podpis kredytobiorcy / poręczyciela

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA
KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA*
Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................................
imiona rodziców ...................................................................................................................................................
urodzony/a dnia ........................................................ w miejscowości ................................................................
zamieszkały/a ............................................................................................ Nr tel. ...............................................
legitymujący/a się dowodem osobistym .............................................wydanym w dniu .....................................
przez ................................................. PESEL ......................................... NIP .....................................................

wyrażam zgodę na:
- ubieganie się przez mojego Współmałżonka* / Współmałżonkę* ................................................
o kredyt w kwocie ....................................... zł. *
(imię i nazwisko)
-

udzielenie przez mojego Współmałżonka* / Współmałżonkę* poręczenia weksla stanowiącego
zabezpieczenie kredytu, który zostanie udzielony P. .....................................................................

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez mojego Współmałżonka/ę z majątku
wspólnego.
1.

2.

3.
4.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Niemcach, ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce, że:
1) Bank Spółdzielczy w Niemcach będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych;
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i
realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Bank Spółdzielczy w Niemcach nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i
okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 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, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, 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 do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych
osobowych.
5) podanie danych jest dobrowolne.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upoważniam Bank Spółdzielczy w Niemcach do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur informacji gospodarczej o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Niemcach w
celu reklamy produktów i usług Banku.
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje podane w
tym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam Bank do weryfikacji zamieszczonych w nim informacji.

............................................
(miejscowość i data)

...............................................................................
(czytelny podpis współmałżonka Kredytobiorcy* Poręczyciela*)

