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Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej  

 
Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)*  

prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym i sytuacji 

ekonomicznej wg stanu na dzień  …................... 20 ..…r.  
(koniec ostatniego zakończonego  kwartału kalendarzowego) 

Wyszczególnienie 
WNIOSKODAWCA/ 

KREDYTOBIORCA/ 

PORĘCZYCIEL I * 

WNIOSKODAWCA/ 

KREDYTOBIORCA/ 

PORĘCZYCIEL II * 

Nazwa / Imię i 

Nazwisko  
  

Siedziba/Adres 

zamieszkania 
  

Dowód osobisty  

nr PESEL 
  

Tel. kontaktowy / 

e-mail 
  

 

1. Podstawowe dane o Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczycielu*):   

a) czy jest Pan/Pani Klientem SBR Bank:           tak                     nie 

b) czy posiada Pan/Pani rachunek bieżący w SBR Bank:  

 tak  nr …………………………………….....................................................................       nie,     
c) data rozpoczęcia działalności rolniczej:      …………………………………………….. 

d) charakterystyka  prowadzonej działalności rolniczej:     produkcja zwierzęca,     produkcja roślinna,   

  działalność mieszana               dział specjalny produkcji rolnej               inna  ……………..…………. 
e)  krótka  charakterystyka produktów,  formy sprzedaży i rozliczeń: 

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

………………………………………………………………………….................………………………………… 
f)  liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ……………………….,  

w tym pracujących w gospodarstwie rolnym ……………,  

g) rynek zaopatrzenia:          krajowy                  lokalny                inny 
h) główni dostawcy 

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

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

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

i) rynek zbytu:                     krajowy                 lokalny                 inny 
j) główni odbiorcy produktów/ usług*) ………………….……………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………… 

 

2. Forma prawna Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*):        

  rolnik indywidualny                spółka cywilna              spółka jawna        spółka z o.o.       

 inna ………………………………………………………………………………………… 
 

3. Forma prowadzonej sprawozdawczości finansowej:    brak ewidencji finansowej   

    podatkowa  księga przychodów i rozchodów                 księgi rachunkowe        
 

4. Forma rozliczenia podatku VAT:      rolnik ryczałtowy        płatnik podatku VAT na zasadach ogólnych 

  inna ……………………………………………………………… 

5.  Podmioty powiązane z Wnioskodawcą: kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie1:    nie dotyczy 

Nazwa podmiotu Rodzaj powiązania Udział % Pełniona funkcja  Uwagi 

     

     

                                                        

1  Za podmioty powiązane personalnie/osobowo należy traktować podmioty, w których Wnioskodawca pełni  funkcje zarządzające, 

kontrolne lub nadzorcze, w funkcji: członka zarządu, członka rady nadzorczej, właściciela, współwłaściciela;  
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6.  Charakterystyka stosunków Wnioskodawcy, Kredytobiorcy, Poręczyciela*) z innymi bankami,   

 instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami– stan na dzień składania informacji: 

 nie dotyczy 

a) rachunki bieżące i walutowe Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*) prowadzone w innych 

bankach: 

 nie dotyczy 

Nr rachunku  Nazwa banku 

  

  

  

b) udzielone przez Wnioskodawcę pożyczki:         nie dotyczy 

Pożyczkobiorca 
Kwota 

udzielona  

Okres 

kredytowania  

(od …  

do …) 

Wysokość  

i 

częstotliw

ość spłat 

rat 

kapitału 

Aktualne 

zadłużenie 
Zabezpieczenia 

Terminowość 

obsługi 

       

       

       

c) zobowiązania z tytułu kredytów w innych bankach oraz otrzymanych pożyczkach od innych 

podmiotów                                                                                                                              nie dotyczy 

Rodzaj kredytu/ 

pożyczki 

Kwota 

udzielona  

Okres 

kredytowania  

(od …  

do …) 

Wysokość  

i 

częstotliw

ość spłat 

rat 

kapitału 

Aktualne 

zadłużenie 

Bank/ 

Pożyczk

odawcay 

Zabezpieczenia 
Terminowość 

obsługi 

 obrotowy 

 obrotowy 

odnawialny 

 inwestycyjny 

 pożyczka 

       terminowa 

 wystąpiły 
opóźnienia 

 obrotowy 

 obrotowy 

odnawialny 

 inwestycyjny 

 pożyczka 

       terminowa 

 wystąpiły 
opóźnienia 

 obrotowy 

 obrotowy 

odnawialny 

 inwestycyjny 

 pożyczka 

       terminowa 

 wystąpiły  
opóźnienia 
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d) zobowiązania Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*) z tytułu poręczeń i gwarancji: 

 nie dotyczy 

Rodzaj i kwota zobowiązania   Za / dla kogo  Bank  
Okres 

poręczenia/gwarancji 

 poręczenie kwota……………….. 

 gwarancja kwota………….…….. 

   

 poręczenie kwota……………….. 

 gwarancja kwota………….…….. 

   

 poręczenie kwota……………….. 

 gwarancja kwota………….…… 

   

e) zobowiązania Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*) z tytułu leasingu:  

 nie dotyczy 

 

 

Przedmiot leasingu 
Kwota 

leasingu 

Aktualne 

zadłużenie 

Rata 

leasingowa 

Okres leasingu 

(od … do …) 

Instytucja 

leasingowa 

      

      

      

      

f) zobowiązania Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*) z tytułu faktoringu: 

 nie dotyczy 

Instytucja 

faktoringowa 

Wysokość 

przyznanego 

limitu 

Okres 

obowiązywania 

(od … do …) 

Regres do 

zbywcy 

(T/N) 

Poziom wypłaty 

z kwoty faktury 

(%) 

Ubezpieczenie 

należności objętych 

faktoringiem (T/N) 

      

      

 

7. Informacja o stanie majątkowym Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*) – stan na dzień 

składania informacji: 

a) posiadane nieruchomości: 

L.p. 
Rodzaj 

nieruchomości 

Rok budowy i powierzchnia 

użytkowa / ha*) 

Wartość rynkowa 

nieruchomości [PLN] 

Wysokość obciążenia 

hipotecznego 

1. Posiadane grunty rolne     

2. Lasy    

3. Dom    

4. Obora    

5. Stodoła    

6. Inne    

Razem wartość / wysokość obciążeń:   

 

b) maszyny, urządzenia i środki transportu: 

L.p. Typ maszyny urządzenia  
Rok 

produkcji 

Wartość 

rynkowa [PLN] 

Wysokość obciążenia zastawem, 

przewłaszczeniem 

1. Samochód    

2. Ciągnik    
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3.     

4.     

5.     

6. Inwestycje rozpoczęte    

Razem wartość / wysokość obciążeń:   

 

c) inwentarz żywy: 

L.p. Rodzaj inwentarza szt. 
Wartość 

rynkowa [PLN] 

Stado  

1. Krowy (stado podstawowe)   

2. Jałówki wysokocielne   

3. Jałówki pow. 1 roku   

4. Jałówki od 0.5 do 1 roku   

5. Cielęta   

6. Opasy   

7. Maciory   

8. Tuczniki   

9. Warchlaki   

10. Prosięta   

Razem wartość:  

 

d) zapasy: 

Rodzaj  ilość Wartość rynkowa [PLN] 

Produkcji roślinnej   

Pasze   

Nawozy mineralne   

Środki ochrony roślin   

Paliwa i opał   

Środki pieniężne   

Inne   

Razem:  

 

8. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*): 

 

Produkcja roślinna w gospodarstwie: 

L.p. Rodzaj uprawy 
Obszar 

w ha 

Przeciętny  

plon roczny  

(z 1 ha)  

Przeznaczenie: 

Potrzeby własne Sprzedaż 

ilość ton  ilość ton wartość [PLN] 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Razem :   

 

9. Oświadczam, że na dzień składania informacji stan zobowiązań publiczno-prawnych wynosi: 

a) wobec KRUS z tytułu składek na ubezpieczenie rolników:    

 nie posiadam zobowiązań wymagalnych**    posiadam zobowiązania wymagalne** w kwocie ……...……… 
b) wobec Urzędu Gminy/Urzędu Miejskiego*) z tytułu podatku rolnego i innych płatności:    

 nie posiadam zobowiązań wymagalnych**    posiadam zobowiązania wymagalne** w kwocie …………….. 
c) wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT oraz podatku PIT/CIT*):     

 nie posiadam zobowiązań wymagalnych**    posiadam zobowiązania wymagalne** w kwocie …………….. 
d) wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych: 

 nie posiadam zobowiązań wymagalnych**    posiadam zobowiązania wymagalne** w kwocie …………….. 
 

10. Oświadczenia, upoważnienia, zgody: 
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10.1. Oświadczenia, upoważnienia, zgody Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczyciela*: 

(dotyczy wszystkich Wnioskodawców/Kredytobiorców/Poręczycieli*) 

1.  Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany personalnie z tytułu pokrewieństwa/powinowactwa2 /kapitałowo / 

organizacyjnie z osobą będącą Członkiem Zarządu Banku, Członkiem Rady Nadzorczej, udziałowcem Banku lub 

osobą zatrudnioną w Banku , tj.  ……………………………………..(wskazać imię i nazwisko osoby powiązanej) 
2. Wyrażam/y zgodę, aby SBR Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o kredyt/promesę, zatrzymał w swojej 
dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu/oświadczenia 
Poręczyciela*, w celu archiwizacji. 
3. 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 gospodarczą lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań.  

4. Oświadczam/y, że została/nie została* ogłoszona upadłość lub został/nie został* rozpoczęty proces likwidacji lub 
postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy.  
5. Oświadczamy, że w okresie ostatnich 12 m-cy zostały/ nie zostały* wystawione lub wygasły/ nie wygasły* tytuły 
egzekucyjne w kwocie przekraczającej 1.000 PLN. 
6. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką. 
7. 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.  

8.  Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego, że informacje podane 

w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

Załącznik: Klauzule informacyjne i klauzule zgód Poręczyciela***  

 

 

_________________________________________________ 

 

(miejscowość, data) Pieczęć i podpis osoby / podmiotu                                                                                                              

składającego Informację 

 

10.2. Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania podmiotu powiązanego o przysługujących mu prawach 
wynikających z 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) [RODO].**** 

 

_________________________________________________ 

 

(miejscowość, data) Pieczęć i podpis osoby / podmiotu                                                                                                              
składającego Informację 

 

 

 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

** zobowiązania wymagalne – zobowiązania, których termin płatności upłynął 

*** Klauzule informacyjne i klauzule zgód w przypadku Wnioskodawcy/Kredytobiorcy są załącznikami do 

wniosku o kredyt 

**** dotyczy tylko podmiotów powiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolniczą, wykonującymi wolny  zawód, wspólnikami 
s.c. jawnej, partnerskiej . 
 

                                                        
2 Jako osoby, które łączy z Wnioskodawcą  stosunek pokrewieństwa należy traktować: jego rodziców, dzieci, dziadków, rodzeństw o, wnuki. Jako osoby, które łączy z 
Wnioskodawcą stosunek powinowactwa należy traktować: małżonka klienta, rodziców i dzieci małżonka oraz rodzeństwo małżonka. 


