
 

 

INFORMACJA PORĘCZYCIELA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ 

DO WNIOSKU Nr …………………..…………….. O KREDYT ................................................................ 

 

Nazwisko i imię (imiona) ............................................................................. zam. .................................................. 

dowód osobisty ........................................................ wydany przez .............................................................. 

PESEL ..........................................................  

Nazwisko i imię (imiona) ............................................................................. zam. .................................................. 

dowód osobisty ....................................................... wydany przez .............................................................. 

PESEL ........................................................... 

 

I. Powierzchnia gospodarstwa: ............................................... ha, w tym dzierżawa .......................................... ha 

II. Budynki: ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................. wartość ogółem: ............................................. PLN 

 
III. Zasiewy i nasadzenia  /ha/       za rok 20................... planowane w roku 20................. 

- zboża ............................................. .............................................. 

- buraki cukrowe ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

 

  

IV. Inwentarz żywy /szt./       za rok 20...................... planowane w roku 20.................. 

- bydło ............................................. .............................................. 

- trzoda chlewna ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

- ............................................. ............................................. .............................................. 

 

V. Ciągniki i maszyny rolnicze: marka       wartość szacunkowa w PLN 

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

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

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

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

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

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

............................................... .............................................. .............................................. 
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VI. Samochody: 

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

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

VII. Posiadam rachunki w następujących bankach: 

 

............................................................................................................................... ...........................................................................................
nazwa Banku, nr rachunku 

 

........................................................................................................................................... ...............................................................................
nazwa Banku, nr rachunku 

 
VIII. Moje aktualne zadłużenie wynosi: 

BANK KWOTA TERMIN SPŁATY 

   

   

   

IX. Oświadczam, że: 

- nie zalegam*/zalegam* w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

- nie zalegam*/zalegam* w regulowaniu składek KRUS. 

 
X. Sytuacja ekonomiczna: 
                                                                                                                                                                  - w PLN - 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
WYKONANIE ZA 
 ROK 20………… 

PLAN W ROKU 

20…………. 
PLAN W ROKU 

20………….. 

1. PRZYCHODY Z TYTUŁU:    

- SPRZEDAŻY PRODUKCJI ROŚLINNEJ    

- SPRZEDAŻY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ    

- DOPŁATY BEZPOŚREDNIE    

- POZOSTAŁE 
/wynagrodzenie z tytułu pracy, renta, 
emerytura itp./    

RAZEM    

2. KOSZTY: 

 

  

- ZAKUP ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ 

- POZOSTAŁE KOSZTY DOTYCZĄCE 

PRODUKCJI ROLNEJ 
   

- KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY  (           osób)    

RAZEM    

3. DOCHÓD (1-2)    
 

XI. Oświadczenia i zgody: 
 

1. Przyjmuję/emy do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Łęcznej, że: 

1) Bank Spółdzielczy w Łęcznej, przy ul. Partyzanckiej 17, będzie administratorem moich/naszych danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 

1182 z późn. zm.); 

2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej w celu  rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz 

zawarcia i realizacji umowy kredytu, a  także w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie 

danych osobowych; 
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3) Bank Spółdzielczy w Łęcznej nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 128 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 przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum 

Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego 

administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8 - 

Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa ul. Postępu 17A, 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. 

2. Wyrażam zgodę na: 

a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej w celu reklamy produktów i usług 

Banku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182  

z późn. zm.). 

Poręczyciel Współmałżonek 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

b) przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu oferowanych produktów 

i świadczonych usług  przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Bank Spółdzielczy w Łęcznej. 

Poręczyciel Współmałżonek 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

c) przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1422 z późn. zm.) w tym 

celu wskazuję adres poczty elektronicznej: 

Poręczyciel Współmałżonek 

 TAK   NIE 

e-mail:…………………………………… 

 TAK   NIE 

e-mail: ……………………………………. 

d) przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie  

ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa 

przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej, a dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę 

bankową, po wygaśnięciu mojego zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie dłuższy, niż  

określony przepisami prawa liczony od dnia wygaśnięcia mojego zobowiązania w zakresie przewidzianym 

przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm. ) oraz 

innych ustaw. 

Poręczyciel Współmałżonek 

 TAK   NIE  TAK   NIE 

3. Przyjmuję/emy do wiadomości, iż przysługuje mi/nam prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich 

poprawienia a także prawo żądania zaprzestania  przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art. 32 ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

4. Przyjmuję/emy do wiadomości, iż Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może - bez 

mojej/naszej zgody - przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje/nasze dane osobowe dla celów 

statystycznych określonych w art. 128 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat. 

5. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 

danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.) upoważniam/y Bank Spółdzielczy w Łęcznej 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. i do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji 

gospodarczych dotyczących moich/naszych zobowiązań oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we 

wniosku i załączonych dokumentach. Zakres danych o jakie bank może wystąpić określa art. 2 ww ustawy. 
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6. Podane przez Pana/ Panią dane osobowe  będą przetwarzane przez  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A,  

02-676 Warszawa, przekazywanych przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej, w zakresie informacji oraz zapytań banków, 

stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie/przez nas wniosku skutkującego 

podjęciem przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy od 

dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym 

przepisami Ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw.  

7. Wyrażam/y zgodę, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji 

kopie dokumentów złożonych w związku z Wnioskiem o udzielenie niniejszego kredytu, w celu archiwizacji. 

 
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z  1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za złożenie nierzetelnego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla udzielenia kredytu. 

 
 

 

 
.........................................., dnia ..............................................                                       ................................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                                                                         (podpisy Poręczyciela*/i Współmałżonka*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *-niepotrzebne skreślić 


