Wzór wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego1), obrotowego1) na wznowienie
produkcji w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub
lawinę1)
data wpływu

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

numer rejestru ..........................
.....................................
(miejscowość i data)

......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji)

PESEL:
REGON:
NIP:

__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
|

…………………………………………………………….......………………………………………………………………….
miejsce realizacji inwestycji/wznowienia produkcji

1. Proszę o udzielenie kredytu w kwocie ............................................................................................. zł,
(słownie złotych ..................................................................................................................................)
na okres od ................................................................ do ......................................................................
2. Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkcji po klęsce, określonej w opinii Wojewody z
dnia …..............................................................................................................................................
3. Koszty (nakłady) niezbędne na wznowienie produkcji po klęsce:
rodzaj kosztu (nakładu obrotowego lub inwestycyjnego)

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

kwota w zł

….................................................zł
....................................................zł
....................................................zł
……..…......................................zł
....................................................zł
....................................................zł

4. Proszę o postawienie do mojej dyspozycji kwoty kredytu jednorazowo w terminie do dnia
..................................................... lub w następujących transzach:
data

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

w kwocie

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

do kwoty (narastająco)

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

5. Zobowiązuję się spłacić wykorzystany kredyt:
- jednorazowo do dnia .....................................................................................................................
- w następujących terminach i ratach:

data

wysokość

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

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

6. Proponowany termin spłaty odsetek: miesięcznie/kwartalnie/półrocznie/rocznie1).
7. Proponuję następujące zabezpieczenie spłaty kredytu i należnych odsetek:
1) hipoteka (numery ksiąg wieczystych):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2) poręczenie (imiona i nazwiska poręczycieli):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3) zastaw bankowy:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4) inne (wymienić jakie):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
UWAGA: W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy, w miarę możliwości, podać wartość
księgową, wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową.

8. Które z wymienionych wyżej form zabezpieczenia stanowią zabezpieczenie kredytu lub gwarancji
(poręczenia) w innym banku (podać nazwę i adres banku):

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Zadłużenie wobec innych banków, podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, ZUS i osób
fizycznych oraz ewentualne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji i innych:
Podmiot, wobec
którego istnieje
zobowiązanie
(nazwa i adres)

kwota
zobowiązania2)

cel
kredytowania3)

rodzaj
kredytu4)

forma
prawnego
zabezpieczenia

data
powstania
zobowiązania

data
wygaśnięcia
zobowiązania

10. Oświadczam, że posiadam otwarte rachunki bieżące (pomocnicze) lub oszczędnościowo rozliczeniowe w następujących bankach:
nazwa banku/oddziału

1) ....................................
2) ....................................
3) ....................................

rodzaj rachunku

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

nr rachunku

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

11. Ubezpieczenie gospodarstwa (nazwa firmy ubezpieczającej, numer polisy, przedmiot i wartość
ubezpieczenia, okres ważności ubezpieczenia):
..............................................................................................................................................................,
..............................................................................................................................................................,
..............................................................................................................................................................,
...............................................................................................................................................................
12.

Oświadczam, że z tytułu klęski, o której mowa w ust. 2:1)
1) otrzymałam\em odszkodowanie w kwocie …………………………….….zł,
2) ubiegam się o uzyskanie odszkodowania w kwocie ………………………zł,
3) nie jestem ubezpieczona\ny.

13.

Oświadczam, że z tytułu klęski, o której mowa w ust. 2:1)
1) otrzymałam\em następującą pomoc ze środków publicznych...………………………….…..…
………………………………………………….……….. w kwocie ………………….….….zł,
2) oprócz dopłat do oprocentowania ARiMR do kredytu na wznowienie produkcji
ubiegam się lub będę się ubiegać o następującą pomoc ze środków publicznych
…...…………………….…………………………………………………………………….......
………………………………………….…….…... w kwocie ………………….……………zł,
3) dotychczas nie otrzymałam\em, nie ubiegam się i nie będę się ubiegać o pomoc ze środków
publicznych inną niż dopłaty do oprocentowania ARiMR do kredytu na wznowienie
produkcji.

14. Działalność, na którą ma zostać udzielony kredyt: ..............................................................................
........................................................................... zaliczana do grupowania PKD5) ...............................
15. Inwestycja lub wznowienie produkcji po klęsce realizowana jest na1):
1) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
2) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej
określonych w przepisach o ochronie przyrody,
3) obszarach innych niż wymienione w pkt 1) i 2).

...........................................................................
(podpis wnioskodawcy lub pieczęć firmy i podpisy
osób działających w imieniu wnioskodawcy)

Oświadczenie6)
Ja ................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko współmałżonka)

legitymujący się dowodem osobistym seria ............... nr...........................................................................
wydanym przez ..........................................................................................................................................
wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytu przez męża / żonę1) ....................................................................
(imię i nazwisko kredytobiorcy)

..........................................................................
(podpis współmałżonka)

______________________
1)

niepotrzebne skreślić
określić zobowiązania wymagalne literą “W” zaś niewymagalne literami “NW”
3)
wypełnić w przypadku posiadania kredytu w banku
4)
wpisać literę “P” jeśli kredyt został udzielony na zasadach preferencyjnych, wpisać literę “K” jeśli kredyt został udzielony
na zasadach komercyjnych
5)
wybrać oznaczenie właściwe dla danej podlinii określone w części V warunków i zasad udzielania kredytów
6)
dotyczy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych nie posiadających osobowości prawnej
2)

