REJESTR DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ
PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE
Pożyczkobiorca: ………………………………………………. Data przyjęcia dokumentów: …………………………………
Przyjmujący wniosek: ……………………………………….. Data uzupełnienia dokumentów: ……………………………
Nazwa dokumentu

Wymagany T/N

Dostarczony

Uwagi

WNIOSEK I FORMULARZE - obowiązkowe

Wniosek o pożyczkę
Oświadczenie o pomocy de minimis - zał. 2
Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane
przedsięwzięcie - zał. 3
Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy - zał. 4
Oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zał. 5
Upoważnienie do aplikacji InfoMonitor -konsument - zał. 6
Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zał.
10
DOKUMENTY DODATKOWE

Kopia odpisu dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub
zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu
- dotyczy absolwenta szkoły średniej/absolwenta uczelniwyższej (I i II stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich)
Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów
- dotyczy stydenta ostatniego roku studiów wyzszych (I i II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich)
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie
statusu bezrobotnego
- dotyczy osoby bezrobotnej
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zał. 9
Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka - jeśli dotyczy
Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową - jeśli dotyczy
Opinia o zaciągniętych kredytach- jeśli dotyczy
DOKUMENTY DOTYCZĄCE FIRMY ( dostarczane po uzyskaniu wstępnej decyzji o udzieleniu pożyczki )- kopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem
Potwierdzenie rejestracji w CEIDG
Zezwolenia/ koncesje - jeśli dotyczy
Umowa spółki cywilnej - jeśli dotyczy
Umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub akt własności lokalu - jeśli dotyczy
Umowa rachunku bankowego
ZABEZPIECZENIA- w zależności od wybranej opcji
Poręczenie wekslowe osoby fizycznej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
Oświadczenie majątkowe poręczyciela - zał. 4
Kopia dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową - jeśli dotyczy
Kopia dowodu osobiste poręczyciela i współmałżonka - jeśli dotyczy
Upoważnienie do aplikacji InfoMonitor konsument - zał. 6
Hipoteka
Aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer Księgi Wieczystej
Wypis z ewidencji gruntów i budynków/lokali
Kopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości
Operat szacunkowy
- załącznik dostarczany po uzgodnieniu z Funduszem Pożyczkowym
Kopia dowodu osobistego właścicieli nieruchomości
- w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka jeśli dotyczy
Przewłaszczenie/ Zastaw Rejestrowy
Dokument potwierdzający własność rzeczy przewłaszczanej
Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczy przewłaszczanej
Kopia dowodu osobistego właścicieli rzeczy przewłaszczanej
- w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca
Poręczenie wekslowe osoby prawnej
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w danym roku
bieżącym
Kopia PIT za rok poprzedzający rok składania wniosku
Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu
Upoważnienie do aplikacji InfoMonitor przedsiębiorca - zał. 7
Poręczenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Umowa poręczeniowa zawarta z Podkarpacki Funduszem Poręczeń Kredytowych ( po
zawarciu umowy pozyczki)
INNE DOKUMENTY

UWAGA:
Kopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem

