Załącznik nr 1 do Instrukcji służbowej udzielania pożyczek gotówkowych dla dostawców mleka Spółdzielni Mleczarskich

Numer w rejestrze banku

Data wpływu

Wniosek
o udzielenie pożyczki gotówkowej dla dostawców mleka Spółdzielni Mleczarskiej w ………..
Informacje dotyczące Wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Imię ojca
Data i miejsce urodzenia
Seria i numer dowodu osobistego

Organ wydający

Numer dostawcy w SM

Numer PESEL
Numer NIP *
Nazwa banku prowadzącego
rachunek

Numer rachunku bankowego
Adres zameldowania na pobyt
stały i kod pocztowy, nr tel.
Przeciętna netto miesięczna
wysokość dochodów za mleko z
ostatnich 12 miesięcy

Ilość osób pozostających na
utrzymaniu wnioskodawcy

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni …………ha użytków rolnych , tym powierzchnia użytków rolnych dzierżawionych ……………… ha

Informacje dotyczące pożyczki
Kwota wnioskowanej pożyczki

……………………………….zł

słownie zł : ……………………………………………………………………………
Proponowana spłata pożyczki ……….. -w równych ratach kapitałowoodsetkowych

Okres udzielenia od ……………..…………. do ………………….……….…

Proponuję spłatę rat pożyczki w formie :
 potrąceń okresach miesięcznych z moich należności za sprzedane mleko Okręgowej */Spółdzielni Mleczarskiej w …………………
 dyspozycji stałego zlecenia obciążania w/w mojego rachunku bankowego
Pożyczkę proponuje zabezpieczyć w formie przelewu wierzytelności (cesji) za sprzedawane mleko do spółdzielni mleczarskiej

I.

INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH KREDYTOWYCH WNIOSKODAWCY
( na cele konsumpcyjne i mieszkaniowe)
Kwota zobowiązania



limit kredytu



limit karty

Kwota pozostała do
spłaty

Rata miesięczna (rata
+ odsetki)

Bank/ Oddział


kredyt
……………..

kredyt
………………….

II.

INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH KREDYTOWYCH WNIOSKODAWCY
( na cele rolnicze /gospodarcze)
Kwota zobowiązania



limit kredytu



limit karty



limit karty



kredyt



kredyt



kredyt

Kwota pozostała do
spłaty

V. Informacja o posiadanych nieruchomościach:
Rodzaj i adres

www.bsgarwolin.com.pl

KW nr

1

Rata miesięczna (rata
+ odsetki)

Wartość w zł

Bank/ Oddział

Obciążenia

Ubezpieczenie

Kwota w zł

(tak/nie)

Załącznik nr 1 do Instrukcji służbowej udzielania pożyczek gotówkowych dla dostawców mleka Spółdzielni Mleczarskich

VI. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Ubiegam się o kredyt/ pożyczkę* w innym
2.
3.
4.

5.

banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty,
proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu) …………………………………………………………………………….
Pozostaję we: wspólności ustawowej/ rozdzielności majątkowej małżeńskiej.*
Toczy/Nie toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne.

Oświadczam, że:
a.
jestem/ nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego w Garwolinie
b.
następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjnie są/ nie są* członkami Banku Spółdzielczego w
Garwolinie
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne,
według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji.

6. Terminowo reguluję zobowiązania kredytowe oraz podatkowe.
VII. OŚWIADCZENIA
1.

Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Garwolinie, że:
1)
Bank Spółdzielczy w Garwolinie z siedzibą w Garwolinie, przy ul. Kościuszki 24. będzie administratorem moich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm);

2)

dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie 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 Garwolinie. nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności
ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z
późn. zm.) 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 w budynku „Adgar Plaza” przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa oraz do Systemu
BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Kruczkowskiego 8, 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.
przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
podanie danych jest dobrowolne.

4)
5)
2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50,
poz. 424 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Garwolinie. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w budynku „Adgar Plaza” przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

3.

Upoważniam Bank do wystąpienia do Biura Informacji „ Infomonitor” S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej
osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie w celu
reklamy produktów i usług Banku.

4.

......................................., dnia ......................................

............................................
( Podpis czytelny Wnioskodawcy)

Wypełnia upoważniony pracownik spółdzielni mleczarskiej
1.Wysokość dochodów netto za mleko z ostatnie 12 miesięcy
. …………………………..zł
2. Przeciętna netto miesięczna wysokość dochodów za mleko z ostatnich 12 m-cy ……...… zł
4.Przewidywana wysokość raty kapitałowo-odsetkowej wnioskowanego kredytu …………. zł
Proponuje się przyznać pożyczkę gotówkową dla dostawców mleka w kwocie ……………….. zł z terminem spłaty w ciągu .......
miesięcy, w równych ratach kapitałowi-odsetkowych w formie /potrąceń w okresach miesięcznych z należności za sprzedane
mleko do Spółdzielni /* dyspozycji stałego zlecenia obciążania
rachunku bankowego pożyczkobiorcy/* , oprocentowaną w
wysokości …….% w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej.
Zabezpieczenie : ...........................................................................................................................
Uzasadnienie odmowy .................................................................................................................
......................................dnia ...........................
( miejscowość)

...............................................................
( podpis i pieczęć pracownika SM)

*/ niepotrzebne skreślić

www.bsgarwolin.com.pl
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