KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

dotyczy osób fizycznych
KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA/DŁUŻNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA
(każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

NAZWISKO I IMIONA
PESEL
NUMER DOWODU TOŻSAMOŚCI
ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
DOCHÓD MIESIĘCZNY pozyskiwany z innych
źródeł niż prowadzona działalność rolnicza

kwota …….…….…….. zł., źródło ………………………….……………

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne

NIE*

TAK*

w wysokości…………………………..

Czy istnieje rozdzielność majątkowa

NIE*

TAK*

w wysokości…………………………..

Forma współpracy z Bankiem Spółdzielczym

RACHUNEK*

DEPOZYT*

KREDYT*

Forma współpracy z innymi bankami

RACHUNEK*

DEPOZYT*

KREDYT*

Numery rachunków w innych bankach

…………………………………………………………………….………

Zadłużenie w innych bankach (nazwa banku i
kwota pozostającego do spłaty zadłużenia wraz ……………………………………………………………………………...
z podaniem terminu spłaty ostatniej raty)

………………………………………………………………………………

Zabezpieczenia kredytów pobranych w innych
bankach

………………………………………………………………………………………

Udzielone poręczenia (kwota)

………………………………………………………………………………………

Czy występują zaległości wobec Urzędu Gminy

NIE*

TAK*

w wysokości…………………………..

Urzędu NIE*

TAK*

w wysokości…………………………..

NIE*

TAK*

w wysokości…………………………..

Czy występują
Skarbowego

zaległości

wobec

Czy występują zaległości wobec KRUS/ZUS

Czy wobec Kredytobiorcy/ Poręczyciela/ ………………………………………………………………………………………
Dłużnika z tytułu zabezpieczenia* toczyło lub
………………………………………………………………………………………
toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe.
………………………………………………………………………………………
Jeżeli tak, to kiedy i z jakiego tytułu:
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CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO
1.

Ogólne dane

Adres (położenie) gospodarstwa
Numer gospodarstwa

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

Krótka
charakterystyka
prowadzonego
gospodarstwa (rodzaje produkcji)

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

Ubezpieczenie gospodarstwa (należy podać
nazwę ubezpieczyciela, kwotę ubezpieczenia, nr
polisy i datę ważności)

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

Czy jest przyznana kwota mleczna

NIE*

TAK*

w wysokości……………………………………...

Czy są przyznane dopłaty bezpośrednie

NIE*

TAK*

w wysokości………………………….…………..

Czy są wymagane zezwolenia, koncesje,
licencje, atesty, certyfikaty, itp.

NIE*

TAK*

………………………………………………………

Podatnik VAT

NIE*

2.

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

TAK*

Użytkowane grunty
Wyszczególnienie

Grunty własne (ha)

Grunty dzierżawione (ha)

Razem (ha)

Grunty orne
Użytki zielone
Sady i plantacje wieloletnie
Inne
Ogółem

3.

Budynki i budowle

l.p.

Rodzaj

1

Budynek mieszkalny

2

Budynek inwentarski

Rok budowy

Szacunkowa wartość

Wartość z polisy ubezpieczeniowej

3
4
5
6
7
Razem

4.

Maszyny, urządzenia i środki transportu

Typ maszyny, urządzenia, samochodu

Rok
produkcji

Cena zakupu
w tys. zł

Razem
2

Wartość z polisy
ubezpieczeniowej

Zastaw, przewłaszczenie na rzecz

Poniższe dane należy podać w okresie rocznym
5. Struktura zasiewów
Wyszczególnienie

Pow.(ha)

Wartość w zł

Na sprzedaż w zł

Na zapasy w zł.

Wartość w zł

Na sprzedaż w zł

Na zapasy w zł.

Ogółem zboża
Ogółem okopowe
Rośliny ozdobne i szkółkarstwo
Uprawy pod osłonami
Inne
Razem

6. Produkcja zwierzęca
Wyszczególnienie

Ilość sztuk

Ogółem bydło
Ogółem trzoda chlewna
Ogółem drób
Konie
Inne
Stado podstawowe
Stado obrotowe
Razem

7. Produkcja rybacka
Wyszczególnienie

Ilość w tonach

Cena zł/kg

Wartość w zł

Ryby stawowe
Ryby kolorowe
Razem

8. Koszty
KOSZTY BEZPOŚREDNIE

9. Należności i zobowiązania
w zł.

NALEŻNOŚCI
w zł.
Należności od kontrahentów
Należności podatkowe
Inne należności
Razem należności
ZOBOWIĄZANIA

Produkcji roślinnej
Produkcji zwierzęcej
Produkcji rybackiej
Pozostałej produkcji i usług
KOSZTY POŚREDNIE
Paliwa itp.

Zobowiązania kredytowe
innych bankach

Remont budynków, maszyn
itp.
Ubezpieczenia/KRUS
Podatki
Czynsze dzierżawne
Opłata pracy najemnej

w

Zobowiązania wobec
kontrahentów
Inne zobowiązania
Razem zobowiązania
Gotówka na rachunkach w
innych bankach

Pozostałe koszty pośrednie
RAZEM KOSZTY
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Oświadczenie
 Oświadczam, że świadomy skutków prawnych wynikających z art. 297 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (DZ.U.
Nr 88, poz. 553) stwierdzam, że wszelkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie
wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim podanych informacji.
 Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej
S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w budynku „Adgar Plaza” przy Postępu 17A, Bank Polskiej
Spółdzielczości SA przekazywanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących
tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank
czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
bankowe z późn. zm. oraz innych ustaw.
 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) upoważniam Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim do wystąpienia za pośrednictwem
Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta w budynku „Adgar Plaza” przy
Postępu 17A do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
 Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.

.....................................................
miejscowość, data

……………………………………………………………….

Oświadczenie małżonka osoby składającej kwestionariusz

podpis osoby składającej kwestionariusz

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, Pesel)

Wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Współmałżonka/ę …………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się egzekucji przez Współmałżonka/ę z majątku wspólnego.

………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………

czytelny podpis Współmałżonka osoby składającej kwestionariusz

Dane osobowe, zawarte w niniejszym kwestionariuszu, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji
przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Poza okolicznościami opisanymi wyżej Bank nie będzie udostępniać
tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności gdzie istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych
przewidziany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz.939 z późn. zm.) oraz innych
przepisach powszechnie obowiązujących. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu
do danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami art.32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Adnotacje Banku

PRZYJĘTY KWESTIONARIUSZ PRZEZ …………………………………………………………………………………………………………………………………
(pieczęć i podpis pracownika Banku)

KWESTIONARIUSZ DO WNIOSKU NR
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