Załącznik nr 13 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / PORĘCZYCIELA
Ja niżej podpisany/a/ ..................................................................................................................... imię ojca ...............................................
imię matki .................................................................... nazwisko rodowe matki............................................................................zam.
.........................................................................................................................................................................

tel. .............................................................

legitymujący się dowodem osobistym serii ............................ nr ......................................................................................................
wydanym przez................................................................................................ ważnym do dnia……………………………..……....
data

urodzenia................................................................................

/NIP/...............................................................................

/PESEL/........................................................................................

/REGON/...............................................................................

świadom

odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 k.k. za złożenie fałszywych zeznań oświadczam.
1)

Jestem zatrudniony/a/

......................................................................................................................................................................
(podać nazwę firmy zakładu pracy i jego adres)

Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony / określony do dnia

.....................................................................*.

Moje przeciętne miesięczne wynagrodzenie (netto) wynosi: ................................ PLN (słownie złotych:
............................................................................................................................................................................................................................................)

2a) Firmy/spółki stanowiące własność lub współwłasność moją, współmałżonka (nazwa, forma
prawna), wysokość udziałów oraz sprawowane w nich funkcje i uzyskiwane dochody:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2b) Udziały oraz pełnione funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych podmiotach:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) Osoby pełniące funkcje zarządcze w firmie/spółce stanowiącej własność lub współwłasność
moją, współmałżonka:
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..
4) Prowadzę gospodarstwo rolne
ha.

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

ha, gm.

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

w tym dzierżawa ............................

a) grunty:
Wyszczególnienie
grunty orne
trwałe użytki zielone
pozostałe grunty
Razem

201805

Własne /ha/

Wartość /zł/

Dzierżawione /ha/

b) podstawowe budynki:
Wyszczególnienie

Rok budowy

Wartość rynkowa/
z ubezpieczenia* /zł/

Rok produkcji

Wartość rynkowa/
z ubezpieczenia* /zł/

Wydajność z ha/z m2*

Wartość /zł/

c) sprzęt rolniczy, maszyny, urządzenia, samochody, inne:
Rodzaj

d) podstawowe uprawy:
Rodzaj

Powierzchnia
uprawy ha/m2*

e) inwentarz żywy:
Rodzaj

f) zapasy ze zbiorów produkcji roślinnej i pasze:
Wyszczególnienie

Sztuki

Wartość /zł/

Tony

Wartość /zł/
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g) rozliczenia z tytułu dostaw i usług
Wyszczególnienie

Wartość /zł/

Należności za sprzedane produkty
Zobowiązania za zakupione materiały i usługi

Informacja finansowa
(dane w zł)
Dane za okres
Rok ubiegły

Okres bieżący

Prognoza na okres kredytowania

I. Przychody z gospodarstwa w tym:
a) z produkcji roslinnej
b) z produkcji zwierzęcej (trzoda chlewna,
drób, bydło)
c) z produkcji mleka
d) z produkcji ogrodniczej (owoce, warzywa,
kwiaty)
e) z uprawy pieczarek
f) inne przychody z gospodarstwa
..........................................
g) dopłaty unijne
h) inne wpływy z funduszów UE
II. Koszty w gospodarstwie (1+2) w tym:
1) koszty bezpośrednie w tym:
a) zakup materiału siewnego /podłoża do
uprawy pieczarek*
b) zakup nawozów mineralnych i środków
ochrony roslin
c) zakup zwierząt / piskląt*
d) zakup pasz i koncentratów
e) pozostałe koszty bezpośrednie
..........................................
2) koszty pośrednie
w tym:
a) najem siły roboczej
b) podatki, ubezpieczenia i inne opłaty
c) energia elektryczna i paliwo
d) odsetki od kredytów
k) pozostałe koszty pośrednie
III. Dochód z gospodarstwa (I-II)
IV. Przychody spoza gospodarstwa
V. Koszty utrzymania rodziny
VI. Inne koszty i wydatki
VII. Dochód do dyspozycji (III+IV-V-VI)

Dochód nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów*
jest obciążony kwotą PLN ................................................................................................................................................................................
z tytułu ............................................................................................................................................................................................................................
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Moja rodzina składa się z ................... osób, w tym na moim utrzymaniu ............................................. dzieci.
WSPÓŁMAŁŻONEK
Nazwisko i imię .............................................................................................................................. imię ojca .................................................
zam.

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

legitymujący/a/ się dowodem osobistym serii ...................... nr ......................................................................................................
wydanym przez ...................................................................................................... ważnym do dnia……………………………….……...
/PESEL/...................................................................................... zatrudniony/a/ w ...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę zakładu pracy i jego adres)

ze średnim wynagrodzeniem miesięcznym (netto) .........................................................................................................................

DANE DOTYCZĄCE ZADŁU ŻEŃ, PORĘCZEŃ I INNY CH ZOBOWIĄZAŃ
WNIOSKODAWCY I WSPÓŁ MAŁŻONKA / PORĘCZYCI ELA
1. Posiadam/y/ zadłużenie w Banku ..........................................................................................................................................................
z tytułu ....................................................................................................................... w kwocie PLN .........................................................
z tytułu ....................................................................................................................... w kwocie PLN .........................................................
z tytułu

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

w kwocie PLN

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

2. Jestem/śmy/ poręczycielem/ami/ kredytu zaciągniętego przez ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

zam.

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

w kwocie

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

PLN w Banku ...........................................................................................................

3. Księga wieczysta nr ............................................................................... nie jest, jest obciążona wpisem hipotecznym
...............................................................................................................................................................................................................................................

4. Zobowiazania z tytułu pożyczek ............................................................................................................................................................
5. Niezapłacone zobowiazania wobec budżetu (Urząd Gminy, US, KRUS, ZUS): nieposiada/
posiada .........................................................................................................................................................................................................................*
6. Oświadczam/y, że posiadam/y otwarte rachunki bieżące (pomocnicze) lub oszczędnościowo rozliczeniowe w następujących bankach:
nazwa Banku/Oddziału

rodzaj rachunku

nr rachunku

1. ........................................................ .................................................. ..............................................................................
2. ........................................................ .................................................. ..............................................................................

7. Stosunki majątkowe małżonków podlegają wspólności ustawowej / rozdzielności majątkowej*.
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OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu
karnego, że informacje podane w tym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż informacje o prawach oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych znajdują się w formularzu „Klauzule informacyjne i klauzule zgód”
stanowiącym załącznik do wniosku.

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

………………………………………………………..……….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Dłużnika z tytułu zabezpieczenia kredytu::
Ja niżej podpisany/a

…………………….........................................………….………………………………………
(imię i nazwisko)

oświadczam, że zaznajomiłem/am się z zapisami niniejszego oświadczenia złożonego przez Współmałżonka/ę
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

i potwierdzam, że informacje podane w tym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

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

………………………………………………………..……….
(podpis współmałżonka osoby składającej oświadczenie)
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