
Załącznik nr 1 do Procedury udzielania kredytów na działalność gospodarczą  w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w 

Pobiedziskach 

Wpisano do rejestru pod nr Dnia 

 

   

            Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach                                                                                                 

62-010 Pobiedziska, ul. Tysiąclecia 15 

            Oddział/Filia/POK w…………………………… 
 
 

WNIOSEK O KREDYT  NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

INWESTYCYJNY         OBROTOWY         OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

 OBROTOWY – ”FIRMOWY”      PODRĘCZNY KREDYT OBROTOWY 

I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/Wnioskodawców 
 

 

Pełna nazwa podmiotu 

 

 

 

Adres siedziby firmy 

 

 

REGON  
 

NIP  

 

 

E-mail  
 

Telefon  
 

reprezentowany przez: 

 

 
 

 Dane Wnioskodawcy 

 

Dane Wnioskodawcy  Dane Wnioskodawcy 

Nazwisko      
Imiona      
Imię ojca  

Imię matki 
     

Rodzaj 

dokumentu 

tożsamości 

     

Seria i nr dowodu 

tożsamości 
     

Organ wydający 

Data wydania 
     

PESEL      
NIP      
Stan cywilny  zamężna/ żonaty 

 panna/ kawaler 

 rozwód/ separacja 
 wdowa/ wdowiec 

  zamężna/ żonaty 

 panna/ kawaler 

 rozwód/ separacja 

 wdowa/ wdowiec 

  zamężna/ żonaty 

 panna/ kawaler 

 rozwód/ separacja 

 wdowa/ wdowiec 
Ustrój małżeński  wspólność 

majątkowa 

 rozdzielność 

majątkowa 

 nie dotyczy 

  wspólność 

majątkowa 

 rozdzielność 

majątkowa 

 nie dotyczy 

  wspólność 

majątkowa 

 rozdzielność 

majątkowa 

 nie dotyczy 
Adres stałego 

zamieszkania 
     



Numer telefonu      
 
 
 
 
 

 

II. Informacja o kredycie. 
 

 

 

 

Kwota wnioskowanego kredytu: 

 

…………………………złotych 

Słownie złotych:………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie:………………………………………………………………… 

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

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

Okres kredytowania – od……………………………….do………….……………………………………… 

 

Uruchomienie kredytu: 
 jednorazowo w kwocie złotych…………………………..dnia………………………………….. 

 

  w transzach: w kwocie złotych…………………………..dnia………………………...………... 

                      w kwocie złotych…………………………..dnia………………………………….. 

                      w kwocie złotych…………………………..dnia………………………………….. 

w formie: 
 gotówkowej  

 

 bezgotówkowej na rachunek nr …………………………….……………………………………. 

dane właściciela rachunku……………………………………………………………………….. 

 
 

Źródła finansowania przedsięwzięcia -  wartość przedsięwzięcia ogółem…………….…..złotych, z tego 

 

 środki własne…………………zł     kredyt bankowy………………zł    inne……..……………..zł 

 

Proponowane formy spłat kredytu: 

 jednorazowo w:…………..ratach:  miesięcznych    kwartalnych    półrocznych    rocznych 

Proponowane formy spłat odsetek: 

 miesięcznie    kwartalnie    półrocznie    rocznie   jednorazowo 
 

Okres karencji w spłacie kredytu:…………………………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

III. Proponowane formy zabezpieczenia kredytu: 
 

 

 

 

 weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową 

 

 poręczenie wekslowe………………………………………………………………………………... 

 

 poręczenie cywilne………………………………………………………………………………….. 

 

 blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym…………………………………………….. 

 

 

 przewłaszczenie………………………………………………………………………………..... 

 
 

 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej……………………………………………………………… 

 

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

 

hipoteka na nieruchomości położonej:…………………………………księga wieczysta numer 

…………………………………………..stanowiącej własność……………………………………. 

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

 

 Inne formy zabezpieczenia………………………………………………………………………….. 

 



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

 
 

 

 

IV. Posiadane zobowiązania. 
 

 

 

 

 

A) Posiadane kredyty 

 

 

Nazwa Banku 

 

Wysokość kredytu Ostateczny 

termin spłaty 

Forma zabezpieczenia 

spłaty kredytu i odsetek udzielony do spłaty 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

B) Udzielone gwarancje i poręczenia, wystawione weksle, poręczenia wekslowe  

 

Nazwa beneficjenta 
(komu udzielono) 

 

Kwota 
Termin ważności/ 

zapłaty 

 

Forma zabezpieczenia 

    

    

    

 
1. Oświadczam/y, że jestem (jesteśmy)*/nie jestem (nie jesteśmy)* członkiem Pobiedzisko-Goślińskiego Banku 

Spółdzielczego w Pobiedziskach i posiadam (posiadamy) ……..udziałów na kwotę…………….zł. 

 
V.  Bank informuje, że: 

1) Pana/ Pani/Państwa dane mogą być udostępniane przez Bank, bankom Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia 
i wykonania umowy konsorcjum bankowego; 

2) Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje zawarcie i realizację umowy; 
4) dane te przetwarzane będą przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 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 
5) na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. , poz. 128 ze zm.) podane przez 

Wnioskodawcę dane i dotyczące go informacje stanowiące tajemnicę bankową Bank będzie przekazywał do Biura Informacji 

Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa (dalej BIK). 

6) dane te będą przetwarzane przez BIK w celu i zakresie określonym w art.105 i art. 105a ustawy - Prawo bankowe oraz 

udostępniane: 
a. bankom: jako informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z 

wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, 

b. innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów: jako informacje stanowiące tajemnicę bankową, w 
zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji 

bankowych i poręczeń, 
c. biurom informacji gospodarczej w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych 

i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r., poz. 1015), na zasadach określonych w tej ustawie, 
d. innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy - Prawo bankowe. 

 

Oświadczenia:   

1.  Wyrażam  zgodę/  nie wyrażam zgody* na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej 

S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa przekazanych 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 oraz innych ustaw, 
2.  Wyrażam  zgodę/  nie wyrażam zgody* na przetwarzanie – aktualnie i w przyszłości-  przez Bank oraz przez SGB Bank S.A 

oraz Banki Spółdzielcze zrzeszone w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej  moich danych osobowych w celu wykonania czynności 
wywołanych złożonym wnioskiem  w celach marketingowych, 



3. Upoważniam Bank, na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. , poz. 128 

ze zm.) do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie 

informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, 
4. Upoważniam Bank, na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a1 i 4a2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r. poz. 128 ze 

zm.) do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta Budynek 

Adgar Plaza ul. Postępu 17A, Warszawa do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań. 

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. 

6. Oświadczam, że moja kondycja finansowa jest /  nie jest* uzależniona pośrednio lub bezpośrednio od powiązania z członkiem 

organu banku (członek zarządu banku, członek rady nadzorczej banku) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku 

(pracownik banku podlegający bezpośrednio członkom zarządu banku oraz dyrektorzy oddziałów banku ich zastępcy i główni 

księgowi).  
Rodzaj powiązania…................................................................................................................................................. 

7. Pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 k.k. (Dz.U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, iż 

podane przeze mnie informacje we wniosku są prawdziwe. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 

 

          

dnia 

                                     
             Miejscowość 

                                                                   
                                                                                                           Pieczątka 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                            Podpis Wnioskodawcy/ów 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na wystąpienie do Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w 

Pobiedziskach mojego współmałżonka z wnioskiem o kredyt. 

                                                                    
                

 

 
                        Imię i nazwisko                                                                      
Podpis współmałżonka wnioskodawcy/ów 
 

 

 

 
                             Imię i nazwisko                                                                                        

Podpis współmałżonka wnioskodawcy/ów 

 
 

 

 

    

dnia 

 
            (Miejscowość) 
 

 

 

 

 proszę wstawić   x  w wybrane pole 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

ZAŁĄCZNIK: 

1. Informacja dodatkowa do wniosku 

2. Dane Współmałżonka Wnioskodawcy 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  


