
  

  

SKRÓCONY   KWESTIONARIUSZ   OSOBISTY  

I.  WNIOSKODAWCA / PORĘCZYCIEL 

1. Nazwisko i imiona ............................................................................................................................................. 

2. Imię ojca i matki …………………………………..……………… PESEL ………………..…….......……… 

3. Adres zamieszkania ............................................................................................................................................ 

4. DO seria .............. nr .............................wydany przez ......................................................... dnia .................... 

5. Telefon …………………….….....................…… tel. kom. …….........….....................…...............………..… 

6. Stan cywilny ………………. stan rodziny: .................. w tym dzieci: ............. wiek dzieci…........................... 

7. Wykształcenie …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….  

8. Okres przez jaki samodzielnie prowadzone jest gospodarstwo rolne (w latach) ………………………………………………. 

9. Nr Rachunku w BS Suwałki ............................................................................................... .................................  

10. Nr Rachunku w innym banku ................................................................................ ........................................... . 

II.  MAŁŻONEK  

1. Nazwisko i imiona ............................................................................................................................................ 

2. Imię ojca i matki …………………………..………………… PESEL ………………………..…….......……… 

3. Adres zamieszkania ................................................................................................. ............................................... 

4. DO seria ................ nr ..........................wydany przez .................................................... dnia .............................. 

5. Telefon …………………….….....................…… tel. kom. …….........….....................…...............……..… . 

6. Czy między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa?    TAK  /  NIE    *   

III.  POWIERZCHNIA  GOSPODARSTWA 

Powierzchnia gospodarstwa ogółem .......................................... ha 

a) grunty własne ………………………….. ha w tym użytki rolne:………………………ha 

b) grunty dzierżawione …………………….ha w tym użytki rolne ……………………….ha  

IV.  AKTUALNY  STAN  INWENTARZA 

1.  Bydło  ogółem   ……..………….......szt. 2. Trzoda  chlewna  ogółem     …….……………szt.   

             w tym: - krowy ................... szt.      w tym: - maciory            ……………. szt. 

 - bydło opasowe ....................szt.  - prosięta               ................ szt. 

 - cielęta .................. szt.  - warchlaki                    …..…… .….szt. 

           -tuczniki               ….……...szt. 

   

3. Pozostały inwentarz ……....................................................................................................... ...................................... 

V.  BUDYNKI 

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

Firma ubezpieczeniowa, w której dokonano ubezpieczeń ................................................ na wartość ........................................ 

VI.  WYPOSAŻENIE  W  CIĄGNIKI,  MASZYNY,  SAMOCHODY 

............................................  rok produkcji  ....................... wartość ubezpieczeniowa / rynkowa * .................................  

............................................  rok produkcji  ....................... wartość ubezpieczeniowa / rynkowa * .................................  

............................................  rok produkcji  ....................... wartość ubezpieczeniowa / rynkowa * .................................  

............................................  rok produkcji  ....................... wartość ubezpieczeniowa / rynkowa * .................................  

inne maszyny  ……............................................................................................................. ............................................ . 

VII.  PRZYCHODY I KOSZTY  

1. Przychody z działalności rolniczej za ostatnie 12 miesiecy.........................................................................  zł 

2. Dopłaty bezpośrednie ………………………………………………………………………………………zł 

3. Dochody pochodzące z innych źródeł – wymienić ………………………………………………………… 

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

4. Koszty gospodarstwa ogółem ………………………………………………………………………………zł 

5. Miesięczne koszty utrzymania rodziny na jedna osobę wynoszą …………………………………………..zł   



 

VIII.  WYSOKOŚĆ  ZADŁUŻENIA  GOSPODARSTWA 

1. W BS Suwałki  ............................................................................................................................................................ 

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

2. W innych bankach (podać nazwę banku, kwotę pozostałą do spłaty, wysokość raty) …………………………...... 

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

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

IX.  ZOBOWIĄZANIA  Z  TYTUŁU  PORĘCZEŃ 

Nie jestem / jestem *  poręczycielem kredytu: 

zaciągniętego przez  ..................................................................  w kwocie  ..........................  w banku  ............................... 

zaciągniętego przez  ..................................................................  w kwocie  ..........................  w banku  ............................... 

X.   OŚWIADCZENIA  

1. Zobowiązuję/my się do informowania Banku Spółdzielczego w Suwałkach o zachodzących zmianach dotyczących stanu 
faktycznego, podanego w niniejszym wniosku, w okresie korzystania z kredytu. 

2. Oświadczam, że: 
1) wystąpiłem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
 
2) Pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kk, iż wszystkie informacje podane przeze mnie oraz w 

składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według  stanu na dzień złożenia wniosku.  
Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji 

WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 

 
3) Toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne 

 
WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać rodzaj sprawy w jakiej toczy się postępowanie egzekucyjne) 
 

4) Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe 
WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
 

5) Na podstawie art. 24. Ust 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych (Dz. U. z 2018r, poz. 470 z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy w Suwałkach do 
wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji 
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań jako konsumenta 

WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
 

6) Oświadczam, że jestem członkiem Banku Spółdzielczego w Suwałkach 
WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
Następujące podmioty lub osoby powiązane ze mną kapitałowo lub organizacyjne są/nie są* członkami Banku 
Spółdzielczego w Suwałkach lub osobami zajmującymi w Banku kierownicze stanowisko lub pełnią funkcje w Radzie 
Nadzorczej Banku lub Zarządzie Banku 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie do dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania. 

WNIOSKODAWCA/PORĘCZYCIEL WSPÓŁMAŁŻONEK WNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA 

                     TAK                    NIE     TAK                    NIE            NIE DOTYCZY 
8) Potwierdzam, że zapoznałem się i rozumiem treść Klauzuli Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Suwałkach oraz 

Klauzuli Informacyjnej Biura Informacji Kredytowej S.A. dotyczących przetwarzania moich danych osobowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE i świadomie wypełniłem oświadczenia. 

 
 

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

(data  i podpis wnioskodawcy/poręczyciela)                                                                         (podpis współmałżonka wnioskodawcy/poręczyciela)   

 


