
 
Załącznik nr W.2 

 
Data rejestracji wniosku ………………….. 

Nr z rejestru……………………………….. 

WNIOSEK KREDYTOWY 
dotyczy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne 

PODSTAWOWE INFORMACJE: 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów 
1. 

2. 

Imiona rodziców 
1. 

2. 

PESEL  
 

 

 

 

 

 

NIP  

 

 

Rodzaj numer i seria dokumentu tożsamości 1. 

2. 

Adres zamieszkania 1. 

2. 

Adres do korespondencji 1. 

2. 

Numer telefonu 1.             

2. 

Emeryt/rencista (właściwe zaznaczyć) 1.                                        ❑ jestem   
❑ nie jestem 

2. ❑ jestem   
❑ nie jestem 

Równocześnie ubiegam/ nie ubiegam się o kredyt/ pożyczkę 

w innym banku (w przypadku ubiegania się obok wpisać nazwę banku, cel 

kredytu, okres kredytowania, kwotę kredytu, proponowane zabezpieczenie spłaty 

oraz odpowiednio którego wnioskodawcy dotyczy 1 lub 2) 

 

 

WNIOSKUJEMY O UDZIELENIE KREDYTU  

Rodzaj 

 kredyt inwestycyjny  preferencyjny inwestycyjny/obrotowy z linii…….  inwestycyjny pomostowy 

 kredyt obrotowy        kredyt rewolwingowy      kredyt w rachunku bieżącym, udzielenie/przedłużenie 

 pożyczka hipoteczna 

Kwota w zł  

Słownie  

Okres 

kredytowania 
od ______________________________ do _____________________________ 

/dzień/miesiąc/rok/                                                                  /dzień/miesiąc/rok/ 

Uruchomienie 

kredytu 

 jednorazowo w dniu/od dnia  …….……..………………. 

 w transzach 



Strona 2 z 3 

 

INFORMACJE O REALIZOWANEJ INWESTYCJI (wypełnić poniższe dane dot. przedsięwzięcia w przypadku wyboru kredytu 

inwestycyjnego, wpisać zgodnie z planem inwestycji jeśli plan stanowi załącznik do wniosku) 

Cel inwestycji  

 

Przeznaczenie 

kredytu  

 

 

 

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia netto/brutto*:  

w tym koszty ogólne związane z przygotowaniem 

realizowanej inwestycji: 

 

kwota ..…………………………  zł 

kwota …………………………….zł ,   

co stanowi………………………..% kwoty kredytu 

Środki własne netto/brutto* 

(wkład własny: kwota i forma) 

 

 

 

Dotychczas poniesione nakłady netto/brutto* 
(na dzień złożenia wniosku) 

 

 

 

Pozostałe środki do wniesienia 
(należy wskazać źródło pochodzenia np. wpływy bieżące, dotacje) 

 

 

 

Kredyt bankowy (np. inwestycyjny, obrotowy na VAT) 

 

 

 

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia: 
(np. rodzaje zakupów, w jakiej formie poniesiono dotychczasowe nakłady itp.) 

 

Termin rozpoczęcia inwestycji 
(miesiąc/rok)  

Termin zakończenia  inwestycji 
(miesiąc/rok)  

Termin oddania do eksploatacji 
(miesiąc/rok)  

Termin osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej 
(miesiąc rok)  

 

 

TERMINY URUCHOMIENIA TRANSZ  KREDYTU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU WYPŁATY W TRANSZACH) 

w dniu/od dnia*  kwota   

w dniu/od dnia*  kwota  

w dniu/od dnia*  kwota   

w dniu/od dnia*  kwota  

SPŁATA KREDYTU: 

Okres spłaty 
 

od ______________________________ do _____________________________ 
    /dzień/miesiąc/rok/                                                             /dzień/miesiąc/rok/ 

Karencja  w spłacie kapitału __________________ miesięcy 

Spłata kredytu  

następować będzie z  

 rachunku bieżącego  

 rachunku pomocniczego 

 płatność przelewem lub gotówkową na rachunek kredytu    
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Załączniki: 

1. Klauzule informacyjne i klauzule zgód (jeśli dotyczy) 

2. Kwestionariusz osobisty 

3. Zestawienie przychodów i kosztów 

   

 

Do wniosku załączam/y (uzupełnić zgodnie z dokumentacją załączaną do wniosku ( np. plan inwestycji ,nakazy podatkowe, oświadczenia 

sprzedawcy przedmiotu kredytowania, kosztorysy, dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych, faktury zakupu, umowy kredytowe, 

zaświadczenia z innych banków itp.): 
 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ……………………….` 

         _____________________________________ 

 

_____________________________      _____________________________________ 

             (miejscowość, data)                         (podpisy Wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

 

 

_____________________________      _____________________________________ 

             (miejscowość, data)                                (podpis pracownika przyjmującego wniosek) 

Formy spłaty kredytu i termin 

pierwszej raty 

 jednorazowo  raty miesięczne  raty kwartalne  raty półroczne  raty roczne  

 raty wg indywidualnego harmonogramu 

Termin płatności I raty ……………………… 

Terminy spłaty  (wypełnić w przypadku wyboru indywidualnego harmonogramu): 

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  

6. w dniu/od dnia*  do kwoty  

SPŁATA ODSETEK : 

 miesięcznie  

 kwartalnie 

PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE: 

Rodzaj zabezpieczenia 
Właściciel przedmiotu 

zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia 

Oszacowanie wartości na 

podstawie: 
(polisa, wycena, faktura) 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   


