Załącznik nr 3 do „Instrukcji kredytowania
działalności rolniczej”

BANK SPÓŁDZIELCZY W PARCZEWIE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY
WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*
Nazwa Firmy1/ Imię i nazwisko osoby fizycznej*: .…………………...…………………........
REGON/ PESEL*: …………………..
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
(dane wypełniane tylko w przypadku, jeżeli Wnioskodawca/ Poręczyciel jest osobą fizyczną)
Wnioskodawca:
1. Wykształcenie: ......................................................................................................................
2. Miejsce pracy Wnioskodawcy poza gospodarstwem rolnym: ….………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Miesięczny dochód netto Wnioskodawcy z pracy poza gospodarstwem rolnym: .….…. zł.
4. Miesięczny dochód netto Wnioskodawcy z tytułu emerytury/ renty*: ..............................
zł.
5. Liczba osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe (bez wliczania Wnioskodawcy):
………, w tym:
a) ……..

(podać liczbę osób)

osób uzyskujących dochody poza gospodarstwem rolnym

(wynagrodzenie za pracę/ renta/ emerytura*) w łącznej wysokości
dochód netto):

(podać łączny miesięczny

…………… zł,

b) …….. (podać liczbę osób) osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy.
6. Miesięczne koszty utrzymania rodziny: ………………… zł
7. Czy Wnioskodawca posiada współmałżonka ……. (tak / nie)
8. Czy między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa ……. (tak / nie)
9. Czy Wnioskodawca posiada zobowiązania alimentacyjne: ……

(tak/ nie)

w wysokości

……………………zł miesięcznie.
10. Czy przeciwko Wnioskodawcy prowadzone jest aktualnie postępowanie sądowe lub
egzekucyjne: …………

(tak/

nie).

Jeżeli tak, proszę podać z jakiego tytułu:

...……………………………………………………………………………………………..
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osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, spółka
cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, inne.
* niepotrzebne skreślić;

Współmałżonek Wnioskodawcy
(dane wypełniane tylko w przypadku, gdy między współmałżonkami istnieje wspólność
majątkowa):
1. Imię i nazwisko: …..……………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………...
3. Seria i nr dowodu tożsamości: ………………………...
4. PESEL: ………………………...
II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO
(Poręczyciel nie prowadzący gospodarstwa rolnego wypełnia jedynie punkty 2, 3, 6, 7, 8
w części dotyczącej „Stanu majątkowego” oraz wszystkie punkty w części dotyczącej
„Zewnętrznych źródeł finansowania”)
Liczba osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym: ………, w tym sezonowo: ………..
Stan majątkowy:
1. Użytkowane grunty (w ha):
Klasa
ziemi

Grunty
orne

Własne
Użytki
zielone

Sady
i plantacje

Grunty
orne

Dzierżawione
Użytki
Sady
zielone
i plantacje

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
Razem:

2. Nieruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy
niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego):

(również

nieruchomości

Rodzaj
nieruchomości

Szacunkowa wartość
nieruchomości

Czy nieruchomość
jest obciążona?

Czy nieruchomość
jest ubezpieczona?

(działka gruntu –

(w zł; informacja, na jakiej

(nie / tak; na czyją rzecz jest

(tak/ nie; na jaką sumę jest

2

powierzchnia, działka
zabudowana – opis jakie
budynki znajdują się na
działce i ich powierzchnia
użytkowa; numer księgi
wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości; nazwa sądu
prowadzącego KW)

podstawie określono wartość
nieruchomości – wycena,
faktura, polisa, itp.)

obciążona? wysokość
obciążenia w zł)

ubezpieczona? do kiedy
ważne jest ubezpieczenie?)

3. Maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność Wnioskodawcy, również
ruchomości nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (np. prywatny samochód) oraz
użytkowane przez Wnioskodawcę (np. na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, itp.):
Rodzaj ruchomości
(nazwa ruchomości; rok
produkcji; czy ruchomość
stanowi własność
Wnioskodawcy y? tak/ nie)

Szacunkowa wartość
ruchomości

Czy ruchomość jest
obciążona?

(w zł; informacja, na jakiej
podstawie określono wartość
ruchomości – wycena,
faktura, polisa, itp.)

(nie/ tak; na czyją rzecz jest
obciążona)
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Czy nieruchomość
jest ubezpieczona?
(tak/ nie; na jaką sumę jest
ubezpieczona? do kiedy
ważne jest ubezpieczenie?)

4. Posiadany inwentarz żywy:

Nazwa

Ilość sztuk
ogółem

1

2

Ilość sztuk
przeznaczona
Szacunkowa
do zbycia lub
wartość jednej
zużycia w ciągu
sztuki
najbliższego
inwentarza w zł
roku (stado
podstawowe)
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Bydło ogółem, w tym:
a) cielęta (do 1 roku)
b) byczki (1-2 lata)
c) jałówki (1-2 lata)
d) byki (pow. 2 lat)
e) jałówki (pow. 2 lat)
f) krowy mleczne
g) ………………………...
Trzoda chlewna ogółem,
w tym:
a) prosięta (do 20 kg)
b) lochy hodowlane
c) pozostała trzoda chlewna
Drób ogółem, w tym:
a) brojlery kurze
b) kury nioski
c) pozostały drób
Inne, w tym:
a) owce

4

4

Szacunkowa
wartość stada
w zł
(2 × 4)

5

b) kozy
d) konie
e) króliki
d) pnie pszczele
e) …………………………

5. Pozostały posiadany majątek rzeczowy:
Nazwa składnika
majątku

Ilość w t

Szacunkowa
wartość 1 tony

1

2

3

Szacunkowa
wartość ogółem
(2×3)
4

I. Zmagazynowane ziarno zboża
a) pszenica
b) żyto
c) jęczmień
d) owies
e) kukurydza
f) …………………...
g) …………………..
II. Środki do produkcji rolnej
a) nawozy
b) środki ochrony roślin
c) pasze
III. Produkcja roślinna w toku:
Nazwa składnika
majątku

Areał
w hektarach

Szacunkowa
wydajność
w tonach
z hektara

1

2

3
Rośliny zbożowe:

a) pszenica
b) żyto

5

Szacunkowa
wartość 1 tony

Szacunkowa
wartość ogółem
(2×3×4)

4

5

c) jęczmień
d) owies
e) kukurydza
f) ……………...
g) ……………..
Rośliny okopowe
a) ziemniaki
b) buraki cukrowe
c) warzywa
w uprawie polowej
d) uprawy pod
osłonami
e) ……………...
f) ……………...
Rośliny oleiste
a) rzepak i rzepik
b) ………………..
c) …………...…...
Rośliny specjalne
a) tytoń
b) chmiel
Inne uprawy roślinne
a) ………...……...
b) ………………..
c) …..…………...

6. Posiadane rachunki (bieżące, oszczędnościowe, lokat terminowych) w innych bankach:
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Nazwa banku

Rodzaj i numer rachunku

Waluta

Kwota na rachunku

7. Udzielone pożyczki:
Nazwa/ Imię i nazwisko
pożyczkobiorcy

Kwota pożyczki w zł

Ostateczny termin spłaty

8. Inne składniki majątkowe
Szacunkowa wartość składnika
majątku

Nazwa składnika majątku

Zewnętrzne źródła finansowania majątku:
1. Posiadane kredyty/ gwarancje/ leasing/ factoring* udzielone przez inny bank/ instytucję
finansową*:
Nazwa banku/
instytucji
finansowej

Rodzaj
zobowiązania
(kredyt, gwarancja,
leasing, factoring)

Kwota kapitału
Kwota
Waluta pozostała do
miesięcznej
spłaty
spłaty kapitału

Ostateczny
termin spłaty

2. Oświadczam, że ubiegałem się/ nie ubiegałem się* w ciągu ostatniego roku/ ubiegam się/
nie ubiegam się * o: kredyt/ gwarancję/ leasing/ factoring* w następujących innych bankach/
instytucjach finansowych* w kwocie:
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
3. Udzielone poręczenia:
Nazwa podmiotu/ Imię
i nazwisko osoby, za którą
udzielono poręczenia

Rodzaj poręczanego
zobowiązania
(kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)

Wysokość
poręczanego
zobowiązania

Termin
zakończenia
poręczanego
zobowiązania

4. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* wymagalne zadłużenie dotyczące płatności
publicznoprawnych (podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych) w stosunku do KRUS/
ZUS/ Urzędu Skarbowego/ Urzędu Gminy* w wysokości ……………………………………
5. Kwota rocznych unijnych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych: ……..……..... zł
W załączeniu sprawozdania finansowe.
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1
Kodeksu karnego, że informacje podane w tym kwestionariuszu są zgodne ze stanem
faktycznym i nie zawierają żadnych przemilczeń.
2. Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Parczewie, że:**
1) Bank Spółdzielczy w Parczewie z siedzibą w Parczewie, przy ul. Kościelnej 27 będzie
administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm);
2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Parczewie 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 Parczewie 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 2002r.,
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 Systemu BANKOWY
REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku przedłożenia fałszywych
dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub
mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca,
pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku;
4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32-35
ustawy o ochronie danych osobowych;
5) podanie danych jest dobrowolne.
3. Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z póżn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy
w Parczewie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich
zobowiązań.
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4. Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez Bank
Spółdzielczy w Parczewie w celu reklamy produktów i usług Banku.**

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

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

(miejscowość, data)

(podpis osoby składającej kwestionariusz)

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Dłużnika z tytułu zabezpieczenia
kredytu:
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………
(imię i nazwisko)

oświadczam też, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego kwestionariusza złożonego
przez Współmałżonka/ę ………………….…………… i potwierdzam, że informacje podane
(imię i nazwisko)

w tym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………….

………………………….…….

(miejscowość, data)

(podpis Współmałżonka/i)

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy osób fizycznych – poręczycieli/ dłużników z tytułu zabezpieczenia kredytu
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