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Nazwa dokumentu
Wniosek pożyczkowy-podpisany przez wnioskodawcę i współmałżonka oraz Oświadczenie
przedsiębiorcy do DP
Potwierdzenie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy do przelewu środków z pożyczki
Analiza finansowa - bilans- podpisane przez wnioskodawcę
Analiza finansowa - przepływy gotówki - podpisane przez wnioskodawcę
Opinia oficera pożyczkowego
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy- podpisane przez wnioskodawcę i współmałżonka
Poświadczenie danych osobowych 1
Poświadczenie danych osobowych 2
Aktualny wydruk z CEIDG./ odpis z KRS
Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach/ oświadczenie – może być do wypłaty pożyczki
Zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS, KRUS/ oświadczenie – może być do wypłaty pożyczki
Zeznanie o wysokości dochodów/przychodów za dwa ostatnie okresy obrachunkowe (wraz z pełnym
sprawozdaniem finansowym oraz zbiorczą KPiR w przekroju miesięcznym za ostatni rok
obrachunkowy /decyzja w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej na rok bieżący *)
Zestawienie wyników z działalności gospodarczej za bieżący okres
Ewidencja środków trwałych
Tabela amortyzacji z podaniem wartości netto środków trwałych
Oświadczenie o wywozie nieczystości
Kopia deklaracji wekslowej i weksla
Zaświadczenie o terminowości spłat posiadanych kredytów -leasingów /opinia oficera pożyczkowego
Analiza zdolności kredytowej poręczycieli
Oświadczenia poręczycieli
Poświadczenie danych osobowych poręczycieli /ksero dowodów osobistych/
Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli
Zeznanie o wysokości dochodów/przychodów za rok ubiegły /decyzja w sprawie ustalenia wysokości
karty podatkowej na rok bieżący *) oraz za okres bieżący Poręczycieli
Umowa spółki
Akt własności/umowa dzierżawy / umowa najmu /umowa użyczenia lokalu na cele działalności
gospodarczej **)
Umowa pożyczki
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie pojazdu
Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Umowa cesji wierzytelności z rachunku lokaty
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości
Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej
Umowa zastawu rejestrowego na rzeczy oznaczonej co do tożsamości
Akt notarialny ustanowienia hipoteki
Zawiadomienie o wpisie hipoteki
Oświadczenie o nie składaniu apelacji/skargi od dokonanego wpisu hipoteki
Upoważnienie BIG konsumenta
Upoważnienie BIG przedsiębiorcy
Oświadczenie dot. nakładania się finansowania
Potwierdzenie weryfikacji listy beneficjentów funduszy europejskich
Lista sprawdzająca dla funduszu pożyczkowego MIŚ
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*) nie dotyczy wnioskodawcy rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą
**) nie dotyczy wnioskodawcy posiadającego siedzibę firmy w miejscu stałego zameldowania
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