Załącznik nr 8 do Uchwały nr 34/2018
Załącznik 2.1.8.1 do Wniosku o kredyt Z/RI

Informacja o gospodarstwie rolnym dla
kredytów AGRO
CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA ROLNIK
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Dane wnioskodawcy

Dane współwnioskodawcy

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Adres prowadzenia działalności
Rodzaj prowadzonej
działalności /
branża / dział specjalny
produkcji rolnej
1) Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:
- członkowie rodziny.............osób, w tym stale pracujących w gospodarstwie ............... osób
Między małżonkami jest wspólnota ustawowa/rozdzielność majątkowa *
2) Majątek gospodarstwa rolnego (stan na dzień składania wniosku)
a) grunty
Wyszczególnienie
Powierzchnia [ha]
Wartość wg rolnika [zł]
1. Grunty własne
2. Grunty
dzierżawione/użyczone
Ogółem:

X
X

w tym użytki rolne
b) budynki i maszyny
Wyszczególnienie

Wartość w zł (podać wg czego określono wartość np. wg
polisy, rzeczoznawcy itp.)

Budynki
Maszyny i urządzenia
c) inwentarz żywy
Wyszczególnienie ( wymienić
zwierzęta wg rodzajów)

Rok bieżący (stan na dzień składania
wniosku)
Ilość (w szt.)
Wartość w zł

Stado podstawowe:
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Stado obrotowe:

Razem

X

d) pozostały majątek ( wymienić rodzaj i wartość)
Wyszczególnienie
Wartość w zł +ewentualny komentarz
Należności
Zapasy
Produkcja roślinna w toku
Gotówka
Lokaty
Inne
3) Informacja o zobowiązaniach
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, przyznanych limitów, kart kredytowych,
poręczeń w innych bankach i umów leasingowych oraz kredytów kupieckich (zobowiązań z tytułu
zakupu środków do produkcji z odroczonym terminem płatności)
kwota ogółem
nazwa
instytucji
finansującej

rodzaj
zobowiązania

kwota i
waluta
wg umowy

aktualna
kwota
pozostająca
do spłaty

4) Prowadzona produkcja
a) Produkcja zwierzęca
Wyszczególnienie
Rok ubiegły*
Wartość /zł/

RAZEM SPRZEDAŻ
Razem koszty produkcji
zwierzęcej
Dochód z produkcji
zwierzęcej (A - B)
b) Produkcja roślinna
Wyszczególnienie

Roczne
obciążenie
spłatą

Rok bieżący
ilość

Rok ubiegły*
Wartość

okres
kredytowania

cena

Wartość /zł/

Rok bieżący
ilość

/zł/

RAZEM SPRZEDAŻ
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cena

Wartość /zł/

rodzaj
zabezpieczenia
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Zakup nasion
Zakup nawozów
mineralnych
Zakup środków ochrony
roślin
Pozostałe koszty, w tym:
ON
RAZEM KOSZTY
Dochód z produkcji
roślinnej (A - B)
5) Pozostałe przychody:
Rodzaj

Rok ubiegły*
/zł/

Rok bieżący
/zł/

Rok ubiegły*
/zł/

Rok bieżący
/zł/

Dopłaty bezpośrednie
Przychody spoza
gospodarstwa
Inne ………………………
RAZEM
6) Pozostałe koszty
Rodzaj
Koszty pośrednie
Koszty utrzymania rodziny
Koszty działalności innej niż
rolnicza
Odsetki od kredytów
Inne ………………………
RAZEM
*- nie dotyczy klientów, którzy złożyli w banku sprawozdania za rok ubiegły przed złożeniem wniosku o kredyt
AGRO
OŚWIADCZENIA
1) Podane przez Pana/ Panią/Państwa informacje mogą być udostępniane przez Bank, bankom Spółdzielczej Grupy
Bankowej w celu zawarcia i wykonania umowy konsorcjum bankowego lub zawarcia umowy cesji wierzytelności.;
2) Podstawa prawna:
a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 187688, z późn. zm.);
b) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 470, z późn. zm.).
Oświadczenia i upoważnienia
1) Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j.:
Dz. U. 2018r., poz. 470, z późn. zm.)* do:
a) wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach;
b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
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Poręczyciel

Małżonek

a)

TAK/ NIE

a)

TAK/ NIE

b)

TAK/ NIE

b)

TAK/ NIE
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Oświadczam(y), iż:

1) w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określony w powyższym dokumencie jako prognoza.
2) gospodarstwo spełnia/ nie spełnia kryteria/ nie dotyczy ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w tym m.in.
dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska, zdrowotności roślin i zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz identyfikacji
i rejestracji zwierząt.
Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (t.j Dz. U. z 2017 poz.2204,, z późn.
zm.), że informacje podane powyżej są prawdziwe i aktualne.

,
miejscowość, data

pieczęć i podpis wnioskodawcy/-ów
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CZĘŚĆ B - WYPEŁNIA BANK
BILANS MAJĄTKOWY (rok bieżący)
Wyszczególnienie

/zł/

A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
C. Kapitał własny
(A+B-D)
D. Zobowiązania
Suma bilansowa (A+B)
Udział kapitału własnego w finansowaniu (kapitał własny/pasywa) - _____________%.
RACHUNEK WYNIKÓW
Wyszczególnienie

Rok ubiegły
zł/tys. zł*

Rok bieżący
zł/tys. zł*

A. Przychody z gospodarstwa
B. Koszty
w tym odsetki (B1):
C. Dochód z gospodarstwa (A-B)
D. Spłata kredytów
długoterminowych /limitu w
karcie**
E. Dochód po spłacie kredytów
długoterminowych (C-D)
F. Przychody spoza
gospodarstwa
G. Koszty działalności spoza
gospodarstwa
H. Koszty utrzymania rodziny
I. Dochód dyspozycyjny rolnika
(E+F-G-H)
Zyskowność z gospodarstwa
(%)[C/A *100%]
Wskaźnik obsługi długu
(C+B1)/(D+B1)
*niepotrzebne skreślić
**W przypadku wniosku o:
a) limit na kartę charge do zdolności kredytowej przyjmujemy spłatę w ciągu najbliższych 12 m-cy,
stanowiącą 50% wnioskowanego limitu
b) limitu na kartę kredytową do zdolności kredytowej przyjmujemy spłatę w ciągu najbliższych 12 m-cy,
stanowiącą 60% wnioskowanego limitu
Poniższe warunki są spełnione (wpisać TAK/NIE)*
TAK/NIE
1
2
3
4
5

Łączne zaangażowanie banku w kredytowanie wnioskodawcy i podmiotów
powiązanych wraz z wnioskowanym kredytem nie przekroczy limitu koncentracji
Wnioskodawca posiada w Banku rachunek od min. 12 m-cy
Należności ze sprzedaży wpływają na rachunek bieżący w banku
Dopłaty z ARiMR wpływają na rachunek bieżący w banku
Nie występują tytuły egzekucyjne
5

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 34/2018
Załącznik 2.1.8.1 do Wniosku o kredyt Z/RI

6
7
8
9
10
11
12

Wnioskodawca nie posiada zaległości wobec ZUS, KRUS, Urzędu Gminy, US, ANR
Obsługa posiadanych kredytów prawidłowa
Zyskowność gospodarstwa na poziomie min. 5%
Wnioskodawca posiada zdolność kredytową w całym okresie kredytowania
Suma łącznego zadłużenia wnioskodawcy nie przekroczy 80% wartości majątku
Proponowane zabezpieczenie kredytu jest adekwatne do ryzyka banku
Kwota kredytu nie przekroczy kwoty jednorocznych nakładów na nawozy, środki
ochrony roślin, materiał siewny i ON
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Wnioskodawca zawarł polisy:
- ubezpieczenia upraw
- ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników i budynków
Wnioskodawca nie prowadzi produkcji na gruntach / w budynkach dzierżawionych
Zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych przez bank zostało ustanowione

14
15

*brak spełnienia warunku powinien mieć odzwierciedlenie w komentarzu poniżej

1

ANALIZA ZABEZPIECZENIA
(wartość, płynność, dostęp i możliwość kontroli w całym okresie kredytowania)
KOMENTARZ

2

Ostatnia kontrola w gospodarstwie wnioskodawcy przeprowadzona przez bank w dniu
___________miała na celu ____________ (kserokopia notatki w załączeniu).
___________________________________________________________________________

REKOMENDACJA
Rekomenduję
pozytywnie/negatywnie*
przyznanie
wnioskodawcy
Państwu/Pani/Panu*
………………………….. kredytu ………………………. w kwocie
................. zł. na warunkach
określonych w Karcie przewodniej.
Za rekomendacją pozytywną/negatywną* przemawiają:
___________________________________________________________________________
1

analizując ryzyko związane z zabezpieczeniem powinno się uwzględniać:rodzaj i przedmiot zabezpieczenia (w
tym różnice i sposób egzekucji z zabezpieczenia), kolejność zaspokajania się z zabezpieczenia (m.in.kolejność
hipotek), wpływ zużycia technicznego przedmiotu zabezpieczenia na jego wartość, koszty utrzymania
zabezpieczenia i egzekucji z zabezpieczenia (w tym: koszty ewentualnego przejęcia zabezpieczeni - zgodnie z
rekomendacjami KNF i regulacjami wewnętrznymi Banku;
2
Poza komentarzem do poprzedniej tabeli wypowiedzieć się w kwestii :
 spełnienia ( dot. kredytów preferencyjnych) warunków do stosowania dopłat do oprocentowania
posiadanych kredytów udzielonych przez Bank (kierunki produkcji, terminowość spłaty, przedmiotu
kredytowania , nieprzekroczenia pow.300ha UR : własnych w linii KZ i ,nKZ, łącznie własnych i
dzierżawionych w okresach wieloletnich w pozostałych liniach na zakup UR),
 powiązań z innymi podmiotami, w tym z tyt. poręczeń kredytów udzielonych przez Bank,
 dokumentów, na podstawie których stwierdzono powierzchnię UR własnych i dzierżawionych, brak
zaległości, itp.,
 zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
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*- niepotrzebne skreślić

Sporządził:
Data:

7

