Załącznik nr 9
do wniosku kredytowego dla Klienta Instytucjonalnego

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY1
WŁAŚCICIELA/PORĘCZYCIELA/WSPÓŁMAŁŻONKA*
(należy wypełnid w przypadku gdy Wnioskodawca/Współmałżonek/Poręczyciel
jest osobą fizyczną prowadzącą działalnośd rolniczą)
Dotyczy wniosku o udzielenie kredytu Klienta
Proszę wpisad nazwę Wnioskodawcy.
Nr wniosku kredytowego (wypełnia pracownik Banku)

I. PODSTAWOWE INFORMACJE:
1. DANE PODSTAWOWE:
Imię i nazwisko
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości
Adres zamieszkania
Wykształcenie








Ukooczone kursy związane z prowadzoną
działalnością:

Doświadczenie zawodowe

Stan cywilny

wyższe magisterskie
wyższe zgodne z profilem prowadzonej działalności
gospodarczej
licencjat/inżynier
średnie
zawodowe
średnie lub zawodowe zgodne z profilem
prowadzonej działalności
podstawowe



NIE
TAK:



jakie?: ______



Ilośd lat ogółem doświadczenia zawodowego:



______

Ilośd lat doświadczenia zawodowego w branży rolnej:



______

Ilośd lat prowadzenia własnego/dzierżawionego
______
gospodarstwa rolnego
 panna/kawaler
 mężatka/żonaty
 kohabitacja (wspólne pożycie)
 separacja
 rozwiedziona/rozwiedziony
 wdowa/wdowiec
 pozostałe jakie?.......................................................
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W przypadku gdy w Właściciel i Współmałżonek prowadzą razem gospodarstwo rolne i pozostają we wspólnocie majątkowej
wypełniają wspólnie jeden Kwestionariusz Osobisty
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Proszę podad liczbę osób w Pani/Pana gospodarstwie
domowym
STATUS MIESZKSNIOWY
□

Właściciel / współwłaściciel domu pow……………………. m
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Właściciel / współwłaściciel mieszkania
□ posiadacz mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej
□ posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego
□ Posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu
Najemca:
□ mieszkania komunalnego
□ mieszkania zakładowego
□ od osoby prywatnej (dom pow…......….., mieszkanie)
□ od osoby prywatnej (pokój)
□ od innych podmiotów: np. najem od developerów z wyłączeniem TBS i spółdzielni mieszkaniowych
□ mieszkanie Skarbu Paostwa
□ mieszkanie społeczno-czynszowe TBS
□
□

zamieszkiwanie z rodzicami/dziedmi (zaznaczyd status mieszkania wg powyższych wariantów)
inne

Proszę podad miesięczne koszty utrzymania
gospodarstwa domowego
Dochód miesięczny netto z działalności rolniczej
w bieżącym roku
Dochód miesięczny netto (pozyskiwany z innych
źródeł niż prowadzona działalnośd rolnicza)
w bieżącym roku



prowadzona działalnośd gospodarcza jako osoba
fizyczna ______ PLN



renta/emerytura ______ PLN
praca najemna/umowa zlecenie/umowa o dzieło
______ PLN
najem/dzierżawa ______PLN
inne ______PLN





Stosunki majątkowe między małżonkami



wspólnota majątkowa
rozdzielnośd majątkowa
nie dotyczy



________________________



Współmałżonek jest Wnioskodawcą



________________________




Imię i nazwisko Współmałżonka (wypełnid
w przypadku wspólnoty majątkowej)
Dochód miesięczny współmałżonka
(jeśli dotyczy)

Współmałżonek jest Wnioskodawcą

II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO:
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Okres funkcjonowania gospodarstwa rolnego:

________________________

Ilośd osób pracujących w gospodarstwie rolnym ________________________
(z uwzględnieniem właściciela):
Kwota rocznych unijnych płatności bezpośrednich do ________________________ PLN
gruntów rolnych
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2. STAN MAJĄTKOWY
GRUNTY W GOSPODARSTWIE - POWIERZCHNIA (w ha)
Wyszczególnienie

Grunty własne

Grunty dzierżawione

Razem (ha)

Grunty orne
Trwałe użytki zielone
Plantacje wieloletnie
Grunty pod zabudowę
RAZEM UŻYTKI ROLNE
Las i parki
Stawy i jeziora
Pozostałe grunty
OGÓŁEM (w ha)
Wartośd szacunkowa w zł.

UŻYTKOWANE GRUNTY WG KLAS BONITACYJNYCH - POWIERZCHNIA (ha)
Klasa bonitacyjna

Grunty własne
ilośd (ha)

Wartośd
rynkowa zł.

Grunty dzierżawione
ilośd (ha)

Wartośd
rynkowa zł

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
Trwałe użytki zielone
Tereny pod
zabudowaniami
Pozostałe grunty
RAZEM:
UŻYTKOWE GRUNTY
ŁĄCZNIE

NIERUCHOMOŚCI
Należy podad nieruchomości stanowiące Pana/Pani własnośd(również nieruchomości niewchodzące w skład gospodarstwa
rolnego, ale bez nieruchomości spółek, których Pan/Pani jest właścicielem/współwłaścicielem/ wspólnikiem)
Rodzaj nieruchomości
(działka gruntu – powierzchnia,
działka zabudowana – opis jakie
budynki znajdują się na działce
i ich powierzchnia użytkowa;
numer księgi wieczystej
prowadzonej dla nieruchomości;
nazwa sądu prowadzącego KW)

Szacunkowa wartośd
nieruchomości
(w zł; informacja na jakiej
podstawie określono
wartośd nieruchomości –
wycena, faktura, polisa,
itp.)

Czy nieruchomośd jest
obciążona?
(nie / tak; na czyją rzecz jest
obciążona? wysokośd
obciążenia w zł)

Czy nieruchomośd jest
ubezpieczona?
(tak / nie; na jaką sumę jest
ubezpieczona? do kiedy
ważne jest ubezpieczenie?)
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MASZYNY, URZĄDZENIA I ŚRODKI TRANSPORTU
Należy podad ruchomości stanowiące Pana/Pani własnośd, również ruchomości nie wchodzące w skład gospodarstwa
rolnego (np. prywatny samochód) oraz użytkowane przez Pana/Panią (np. na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, itp.), ale
bez ruchomości spółek, których Pan/Pani jest właścicielem/współwłaścicielem/ wspólnikiem

Rodzaj ruchomości (nazwa
ruchomości; rok produkcji; czy
ruchomośd stanowi własnośd
Kredytobiorcy? tak / nie)

Informacja uzupełniająca

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

Czy ruchomośd jest
obciążona?
(nie / tak; na czyją rzecz jest
obciążona)

Czy nieruchomośd jest
ubezpieczona?
(tak / nie; na jaką sumę jest
ubezpieczona? do kiedy
ważne jest ubezpieczenie?)

Czy Pan/Pani posiada maszyny/urządzenia niezbędne do
prowadzenia działalności rolniczej?



Czy posiadane maszyny/urządzenia są w dobrym stanie
technicznym?



Czy prowadzenie działalności rolniczej wymaga zakupu
lub wypożyczenia innych maszyn/urządzeo?









TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

4

POSIADANY INWENTARZ ŻYWY
Nazwa

Ilośd sztuk przeznaczona
do zbycia lub zużycia w
ciągu najbliższego roku

Ilośd sztuk
ogółem

(stado podstawowe)

1

2

Szacunkowa wartośd
jednej sztuki
inwentarza (w zł)

Szacunkowa
wartośd stada
(w zł) (2 × 4)

4

5

3

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
b) kozy
d) konie
e) króliki
d) pnie pszczele
e) ____________
POZOSTAŁY POSIADANY MAJĄTEK RZECZOWY
Nazwa składnika majątku

Ilośd w t

1

2

Szacunkowa wartośd
1 tony
3

Szacunkowa wartośd
ogółem (2×3)
4

I. ZMAGAZYNOWANE ZIARNO ZBOŻA
a) pszenica
b) żyto
c) jęczmieo
d) owies
e) kukurydza
f) ____________
g) ____________

5

II. ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ
a) nawozy
b) środki ochrony roślin
c) pasze
d) paliwa i opał

Nazwa składnika
majątku
1

III. PRODUKCJA ROŚLINNA W TOKU:
Szacunkowa
Szacunkowa
Areał w hektarach
wydajnośd w tonach
wartośd 1 tony
z hektara
2
3
4

Szacunkowa
wartośd ogółem
(2×3×4)
5

Rośliny zbożowe:
a) pszenica
b) żyto
c) jęczmieo
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) tytoo
b) chmiel
Inne uprawy roślinne
a) ____________
b) ____________
c) ____________
INNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE
Nazwa składnika majątku
Szacunkowa wartośd składnika majątku
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UBEZPIECZENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ


Czy działalnośd rolnicza jest ubezpieczona?

NIE

TAK
Jeżeli TAK proszę podad jaki % prowadzonej działalności (w ujęciu
przychodowym) objęty jest ubezpieczeniem______%.



III. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z INNYMI BANKAMI/INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI
RACHUNKI BANKOWE PROWADZONE W INNYCH BANKACH
Proszę podad posiadane przez Panią/Pana posiadane rachunki bankowe, nie związane z prowadzoną działalnością
rolniczą Wnioskodawcy/Poręczyciela
Nazwa banku
Rodzaj i numer rachunku
Waluta
Kwota na rachunku

INFORMACJE ZAANGAŻOWANIU W INNYCH BANKACH/INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Proszę opisad zakres Pani/Pana współpracy z innymi bankami/towarzystwami leasingowymi (otrzymane gwarancje,
zobowiązania leasingowe, zaciągnięte kredyty i pożyczki – w tym również konsumpcyjne) nie związane z prowadzoną
działalnością rolniczą Wnioskodawcy/Poręczyciela
Nazwa banku/instytucji
Rodzaj zaangażowania
Aktualne zaangażowanie
Przyjęte zabezpieczenia
finansowej i nazwa
(kwota, waluta)
(rodzaj i kwota)
i ostateczny termin spłaty
Kredytobiorcy

IV. Oświadczenia i zgody Klienta:

1.

Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:

NAZWA ORGANU
Urzędu Skarbowego – z tytułu podatków, ceł itp.
Zakładu Ubezpieczeo Społecznych / Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* – z
tytułu składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy
Stosownych Urzędów – z tytułu podatku od
nieruchomości (o ile dotyczy)

POSIADANE
ZALEGŁOŚCI?

ZALEGŁOŚD OBJĘTA UGODĄ?

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE DOTYCZY
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2.

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że będące w posiadaniu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
zwanego dalej „Bankiem” niżej wymienione dokumenty nie uległy zmianie i są na dzieo dzisiejszy aktualne :

DOKUMENT
Umowa spółki
Statut
Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu
Umowy dzierżawy gruntów lub akt własności gruntów (Rolnicy )
Zaświadczenie REGON
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
Koncesja/ zezwolenie na prowadzenie działalności
Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej
Nie dotyczy
3.
4.

Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych.
Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe,
administracyjne i inne mogące mied wpływ na prowadzoną działalnośd lub zdolnośd do spłaty zaciągniętych
zobowiązao.
5. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłośd lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji
lub postępowania naprawczego lub postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania układowego lub
zawieszenia działalności firmy.
6. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką**
7. Oświadczam/y, że jesteśmy/ nie jesteśmy* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
8. Oświadczam/y, że wymienione we wniosku podmioty lub osoby powiązane, organizacyjnie, personalnie są / nie
są* udziałowcami Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze
stanowiska lub funkcje w radzie nadzorczej lub w zarządzie Banku.
9. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że
informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
10. Oświadczam, iż ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
skanu/ksero* należących do mnie dokumentów tożsamości wymienionych w niniejszym wniosku
11. 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.

________________________________________________
(miejscowośd, data)

______________________________________________
(czytelny podpis Właściciela/Współmałżonka/Poręczyciela)

*niepotrzebne skreślid
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