
 
Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej 

Spółdzielczy Bank Rozwoju  

 

...... Oddział w ……………………………… 

Adnotacja SBR Bank: 

Data złożenia wniosku …………….………..  

Nr wniosku…..……………..………………. 

Wniosek kompletny  Tak  Nie 

Data złożenia kompletnego wniosku …………….………..  

Status Klienta  Klient banku  nowy Klient 

Modulo (jeśli dotyczy)…………………………………….. 

 

…………………………. 
Podpis pracownika SBR Bank 

    właściwe zaznaczyć 
WNIOSEK O KREDYT / PROMESĘ 

  w rachunku bieżącym /    przedłużenie okresu  kredytowania       
  obrotowy w rachunku kredytowym 
  rewolwingowy 
  inwestycyjny 
  kredytowa linia hipoteczna 
  dewizowy / denominowany 
  preferencyjny …………………………………………………. 

 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

 

Siedziba 
 
 

Tel. kontaktowy /  
e-mail 

 
 

REGON 
 
 

NIP / KRS 
 
 

 

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:……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

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

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

od dnia ……………….  uwagi: 

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

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

                                              z rachunku 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) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Czy istnieją ograniczenia w rozporządzaniu / obciążaniu majątku proponowanego na zabezpieczenie (np. środki 
trwałe nabyte przy wsparciu dotacji, zakaz obciążania zawarty w umowie, itp.) ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Oświadczenia Wnioskodawcy: 
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 pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu karnego, że 
informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

3) 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. 

4) Oświadczam/y, że zostałem poinformowany,  o możliwości przekazania moich/naszych danych 
osobowych  przez SBR Bank na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa. W zakresie przekazanych danych 
Biuro Informacji Kredytowej - obok SBR Bank – staje się Administratorem moich/naszych danych 
osobowych. Z Biurem Informacji Kredytowej mogę/możemy skontaktować się poprzez adres e-mail: 
kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). 
Biuro Informacji Kredytowej wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pełna treść klauzuli 
informacyjnej Biura Informacji Kredytowej dostępna jest na stronie internetowej SBR Bank. 

5) Otrzymałam(em) informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych, które znajdują się w 
formularzu „Klauzula informacyjna Spółdzielczego Banku Rozwoju”  (Formularze zawierające klauzule 
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przekazywane obligatoryjnie przy nawiązaniu pierwszej relacji z Klientem oraz w dowolnym momencie - 
na jego wniosek)  

 

7. ZGODA WNIOSKODAWCY – biura informacji gospodarczej 

Wyrażam/y zgodę: 
 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i 
wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 681 z późn. zm.) upoważniam 
Spółdzielczy Bank Rozwoju do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. 
z siedzibą w Warszawie - Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, do 
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 
Warszawa i do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą przy ul. Danuty 
Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako 
konsumenta. 
 
[Wyrażenie przez Panią/Pana powyższej zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować 
będzie niemożliwością zawarcia Umowy.] 
 
 

 

_________________________________________________  

(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących 

Wnioskodawcę) 

8.Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy                            nie dotyczy 

(dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców 
indywidualnych oraz spółek osobowych (bez osobowości prawnej), jeżeli Współmałżonek nie występuje jako 
Kredytobiorca) 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… Pesel …………………………………………… 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie wnioskowanego kredytu przez Współmałżonka/ę 

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

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z naszego majątku wspólnego. (zdanie 
dotyczy wyłącznie, gdy SBR Bank przyjmuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego w 
trybie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego, w przeciwnym razie zdanie wykreślić) 
 

________________________________________________  

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

*   niepotrzebne skreślić 

 

 

 


