Załącznik nr 1
do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej
(z uwzględnieniem działalności rolniczej)
w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu
wprowadzonej Uchwałą Zarządu Banku z dnia 05.01.2016 r.
stanowiący zał. nr 1 do Aneksu nr 4 z dnia 28.11.2017 r.

Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzynie – Koźlu
47-200 Kędzierzyn – Koźle, ul. Rynek 6a
Oddział w ………………………

Nr wniosku kredytowego ………….……
Data wpisu do rejestru ………………….

WNIOSEK KREDYTOWY
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY I TRANSAKCJI:
1. WNIOSKODAWCA:
Nazwa Wnioskodawcy
Siedziba / Adres Wnioskodawcy
Adres zamieszkania
(w przypadku osób fizycznych)
Status prawny
Nazwa rejestru
KRS

NIP

Data rozpoczęcia
działalności
Nr telefonu

REGON

e-mail

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:
Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Główni udziałowcy firmy:
Imię i nazwisko / Nazwa

Adres / Siedziba

Nr dowodu tożsamości, PESEL /
REGON / NIP

Wielkość posiadanych
udziałów

PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO / MAJĄTKOWO / ORGANIZACYJNIE / PERSONALNIE:
Nr dowodu tożsamości
Imię i nazwisko / Nazwa
Rodzaj powiązania
/ PESEL / REGON / NIP

Rodzaj prowadzonej działalności:

PKD: …….….

Liczba zatrudnionych
pracowników:

Forma prowadzonej księgowości:
Główni dostawcy/odbiorcy:

Główni konkurenci:

2. WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU
Rodzaj

kredyt ……………………….
słownie złotych:

Kwota
Okres
kredytowania

od …………………………….
/dzień/miesiąc/rok/

do …………………………….
/dzień/miesiąc/rok/

Karencja*

……… miesięcy

Przeznaczenie
kredytu
Całkowity koszt przedsięwzięcia:

………………. PLN

Środki własne:

……………….

PLN

Dotychczas poniesione nakłady:

……………….

PLN

Sposób udokumentowania
środków własnych:

Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)

Termin zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)

…………….

…………….

3. TERMINY URUCHOMIENIA TRANSZ KREDYTU:
jednorazowo w dniu:

kwota

w dniu/od dnia*

kwota

w dniu/od dnia*

kwota

w dniu/od dnia*

kwota

w dniu/od dnia*

kwota

w dniu/od dnia*

kwota

4. SPŁATA KREDYTU:
Spłata kredytu następować
będzie z:

rachunku bieżącego
rachunku pomocniczego
płatność przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu

Terminy spłaty:
1. w dniu/od dnia*

do kwoty

2. w dniu/od dnia*

do kwoty

3. w dniu/od dnia*

do kwoty

4. w dniu/od dnia*

do kwoty

5. w dniu/od dnia*

do kwoty

5. SPŁATA ODSETEK:
Miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca
6. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE:
Rodzaj zabezpieczenia

Właściciel przedmiotu
zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia

Oszacowanie wartości na
podstawie:
(polisa, wycena, faktura)

II. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

1. Oświadczam, że:
a) posiadam/ nie posiadam* następujące rachunki bankowe w innych bankach/instytucjach finansowych:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
b) posiadam/ nie posiadam* następujące zobowiązania kredytowe:
Nazwa instytucji
finansowej

Rodzaj zobowiązania
(kredytu)

Kwota do spłaty

Data ostatecznego termin spłaty kredytu

c)
d)

ubiegam się/ nie ubiegam się* o kredyt lub gwarancję w innym banku* / instytucji finansowej* w kwocie:
............................................................................................................................................................................
posiadam/ nie posiadam* zobowiązania pozabilansowe (np. poręczenia, gwarancje, leasingi itp.):
rodzaj zobowiązania: ……………………………………………..…. kwota:.................................................

2. Oświadczam, że toczy/ nie toczy* się wobec mnie postępowanie sądowe* / cywilne* / karne* w sprawie
.....................................................................................................................................................
3. Oświadczam, że zalegam/ nie zalegam* ze spłatą zobowiązań wobec Banku/-ów, innych instytucji
finansowych.
4. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* udziałowcem Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie –
Koźlu i posiadam .............. udziałów Banku.
6. Oświadczam, że łączą/ nie łączą* mnie powiązania kapitałowe lub organizacyjne z osobami zajmującymi
kierownicze stanowiska w Banku lub pełniącymi funkcje w Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie Banku (podać
charakter powiązań, osobę powiązaną):…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
7. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo* / majątkowo* / organizacyjnie* są/
nie są* udziałowcami Banku: …………..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
III. ZGODY WNIOSKODAWCY:

§ 1.
(dotyczy Klientów nie będących os. fiz.)
Oświadczam, że dobrowolnie
wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowej w formie pisemnej w drodze
komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres, a także na składanie przez Bank propozycji
zawarcia umowy za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznego systemu wywołującego lub innego środka komunikacji
elektronicznej.
(dotyczy Klientów będących os. fiz. prowadzącymi działalność gosp., wykonującymi wolny zawód, wspólnikami s.c.)
W związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem o udzielenie kredytu, oświadczam co następuje:
1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informację Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą
w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a, że:
1) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a będzie administratorem
moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.
922, z późn. zm.);
2) dane te przetwarzane będą przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
ul. Rynek 6a w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawarcia
i realizacji umowy. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz
poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy;
3) dane te przetwarzane będą przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w celu
promocji i marketingu działalności prowadzonej przez bank. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma
Pan/Pani prawo do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania,
poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne;
4) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a nie będzie udostępniać tych
danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997r. Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, 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 17 A,
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/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a w celu reklamy produktów i usług Banku zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.);
3.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank w celach promocji i marketingu
oferowanych produktów i świadczonych usług przez podmioty z Grupy BPS, inne niż Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie –
Koźlu, w tym: Bank BPS SA, banki spółdzielcze zrzeszone w BPS SA, BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 81, BPS Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Centrum Finansowe BPS SA z siedzibą
w Warszawie, ul. Grzybowska 87, Dom Maklerski BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, IT BPS Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Grzybowska 81.
4. Na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn.zm.)
wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez wskazane wyżej
podmioty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres
…………………………………, a także na składanie przez ww. podmioty propozycji zawarcia umowy za pomocą telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, automatycznego systemu wywołującego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
5.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bank, podmioty z Grupy BPS, inne niż Powiatowy Bank
Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu, w tym: Bank BPS SA, banki spółdzielcze zrzeszone w BPS SA, BPS Faktor SA z siedzibą

6.

7.

8.

9.
10.

11.

w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Centrum Finansowe BPS SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, Dom Maklerski BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, IT BPS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81 moich danych osobowych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy. Przyjmuję
do wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przekazanie przez Bank moich danych osobowych do podmiotów współpracujących przy
wykonaniu umowy, w tym podmiotów z grupy BPS, w tym: Bank BPS SA, banki spółdzielcze zrzeszone w BPS SA, BPS Faktor SA
z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS TFI SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Centrum Finansowe
BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, Dom Maklerski BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, IT BPS
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, oraz przetwarzanie tych danych przez ww podmioty.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji handlowej w formie pisemnej w drodze komunikacji elektronicznej,
w tym za pomocą poczty elektronicznej na udostępniony przeze mnie adres, a także na składanie przez Bank propozycji zawarcia umowy
za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznego systemu wywołującego lub innego środka komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody na przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą
w Warszawie ul. Modzelewskiego 77A – Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych
przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a, 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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) oraz innych ustaw.
Przyjmuję/my do wiadomości, iż przysługuje mi 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.
Przyjmuję/my do wiadomości, iż Bank oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie może - bez mojej zgody przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art. 128 ust.3
ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek informuje, że w zakresie w jakim
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz konieczne do realizacji Umowy, a także niezbędne dla wypełniania
prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa
uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez
Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A.
z siedzibą w Warszawie, a także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i 105 a
ustawy Prawo Bankowe oraz udostępnione bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu
oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. Przysługuje Pani
Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych
i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.).

§ 2.
1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z póź.zm.) upoważniam Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a 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 zobowiązań oraz do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych
dokumentach. Zakres danych o jakie bank może wystąpić określa art. 2 ww. ustawy.
2. Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z późn.zm.)
w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.:
Dz. U. 2014r. poz. 1015, z późn. zm.) upoważniam Bank do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., z Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30
dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (słownie złotych:
pięćset 00/100) lub braku danych o takim zadłużeniu.
3. Wyrażam/y zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 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
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a, a dotyczących mnie informacji
oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego
podjęciem przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Rynek 6a czynności
bankowych, przez okres nie dłuższy niż 24 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. Przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje
mi 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.
Wyrażam zgodę/
nie wyrażam zgody, aby Bank w wypadku negatywnego rozpatrzenia Wniosku zatrzymał w swojej
dokumentacji kopie dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem oraz dołączonych później.
5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub informacji, zebrane informacje
bank może przekazać do Systemu Dokumenty Zastrzeżone, którego administratorem jest Związek Banków Polskich.

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 §1 Kodeksu Karnego
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.), że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe
i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych
powyżej informacji.

………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………….
(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę)

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy**
Ja niżej podpisany/a
……………………………, zam. ……………………………………………………...…….., legitymująca/y się
D.O. ………….…… wydanym przez ………………… dnia ……………… r.
PESEL: …………………..
wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę ……………………….……………………………
(imię i nazwisko)

do wysokości …………………………………..
…………………….…………..….
(miejscowość, data)

Podpis pracownika Banku………………………………….
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

……………………………...………….
(podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy)

