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 Załącznik nr 1  

do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   właściwe zaznaczyć 

WNIOSEK O KREDYT DLA ROLNIKÓW 

  w rachunku bieżącym 
 

  obrotowy nawozowy 

  obrotowy w rachunku kredytowym 

  rewolwingowy 

 dewizowy / denominowany 

  inwestycyjny w rachunku kredytowym 
 

  inwestycyjny PROW 

  inwestycyjny preferencyjny z dopłatami ARiMR z  linii  
     ……………………………. 

 kredytowa linia hipoteczna 

 

 WNIOSKODAWCA I WNIOSKODAWCA II 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 
Imię i Nazwisko  

  

Siedziba/Adres 

zamieszkania 

 

 

 

Tel. kontaktowy / 

e-mail 

 

 

 

PESEL/REGON 
 

 

 

NIP / KRS 
 

 

 

Dowód osobisty 

seria , nr 

  

Wydany przez  

ważny do dnia 

  

  
Stan cywilny   

 

 
1. Kwota kredytu …………………................…… waluta kredytu      PLN,   inna ……………..……………….   

(słownie:…………………………………………………………………………………….……………………) 

2. Okres kredytowania:     od dnia ……………………………………    do dnia …………………………………  

3. Przeznaczenie kredytu …………………………..………………………………………………………………. 

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

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

4. Struktura finansowania przedsięwzięcia:      nie dotyczy 

a) całkowita wartość inwestycji              netto      brutto       wynosi:………………………..PLN 

b) udział własny w inwestycji wynosi ………………………………….. PLN, tj. ………….……. %. 

5. Wnioskowane warunki  kredytu: 

a) karencja w spłacie kredytu do dnia ……………………………………… 

b) termin spłat kapitału:       miesięcznie       kwartalnie      inny ………………… 

od dnia……………….. uwagi:…………………………………………………………………………………………. 

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

Spółdzielczy Bank Rozwoju  
 

…. Oddział   w …………………………………….. 

Adnotacja SBR Bank: 
Data złożenia wniosku …………….……….. 

…………………. 

Nr …………………../20………………. 

Modulo…………………………………. 

Podpis pracownika SBR Bank 

…………………………………………. 
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c) termin spłat odsetek:       miesięcznie       kwartalnie      inny ………………… 

od dnia ……………….  uwagi: ………………………………………………………………………………… 

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

d) forma spłaty kredytu:        gotówkowa       pobranie z rachunku bieżącego w SBR Bank 

 pobranie z rachunku technicznego założonego do obsługi kredytu 

e) uruchomienie  kredytu:    jednorazowo      w transzach  

Data uruchomienia (od dnia do dnia) Kwota 

  

  

  

  

 

f) proponowane formy zabezpieczenia: 

 weksel in blanco 

 poręczenie wekslowe przez……………… ……… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 poręczenie wg prawa cywilnego przez …………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 pełnomocnictwo do rachunku   

nr …………………………………………………… 

w banku ...................................................................... 

 kaucja środków pieniężnych na rachunku  

w SBR Bank w kwocie ………………………...…… 

 blokada środków pieniężnych na rachunku  

nr ………………………….. ……………………… 

w banku……………….w kwocie ………………… 

 hipoteka  na ……….……………………………… 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 cesja praw z polisy ubezpieczenia 

………………………………………………………

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

 zastaw rejestrowy na ……………………………. 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 przewłaszczenie na zabezpieczenie 

……………..………………………………………

…………………………………………………….. 

 inne (wymienić jakie) 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

6. Oświadczenia, upoważnienia, zgody. 

 

6.1. Oświadczenia, upoważnienia, zgody Wnioskodawcy. (dotyczy wszystkich Wnioskodawców) 
1. Wyrażam/y zgodę, aby SBR Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie 

dokumentów złożonych w związku z wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji. 
2. Oświadczam/y, że wobec nas toczy się/nie toczy się* lub grożą/nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące 

mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.  
3. Oświadczam/y, że została/nie została* ogłoszona upadłość lub został/nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub postępowania 

naprawczego lub zawieszenia działalności firmy. 

4. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały/ nie zostały* wystawione lub wygasły/ nie wygasły* tytuły egzekucyjne  
w kwocie przekraczającej 1.000 PLN. 

5. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką. 
6. Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany/powiązana organizacyjnie, personalnie, kapitałowo z osobami zajmującymi w SBR 

Bank kierownicze stanowiska lub pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie SBR Bank.  
7. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego, że informacje podane w tym 

wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
8. Wyrażam/y zgodę na obciążenie mojego/naszego rachunku bieżącego w SBR Bank kwotą prowizji za rozpatrzenie wniosku, zgodnie 

z Taryfą prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe w Spółdzielczym Banku Rozwoju. 
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Załączniki do wniosku:   

1. Klauzule informacyjne i klauzule zgód  

 

 

 
 
 

_________________________________________________ 

 

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy Wnioskodawcy 
lub osób go reprezentujących) 

 
 
 
 
 

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy                                                nie dotyczy 

 

Ja niżej podpisany/a ……….…………………………………………………………………………… wyrażam zgodę 

na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę ……………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

……………………………….    …………..………………………………. 

(miejscowość, data)                         (podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy)  

 

W załączeniu do wniosku:  Klauzule informacyjne i klauzule zgód Współmałżonka Wnioskodawcy  

 

 

*   niepotrzebne skreślić 

 

 


