
Pożyczka dla przedsiębiorcy 

Podmioty gospodarcze, tj. Spółki Akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Stowarzyszenia, 
Spółdzielnie, Fundacje, Przedsiębiorstwa państwowe, Związki zawodowe i inne osoby prawne 

– bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok rozrachunkowy, 
– bilans oraz rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F01 za okres bieżący, 
– deklaracja podatkowa CIT za ostatni rok rozrachunkowy, 
– informacja o stanie należności i zobowiązań przeterminowanych za rok ubiegły i okres bieżący, 
– dokumenty rejestrowe uzależnione od formy prawnej prowadzonej działalności, 
– inne wymagane Instrukcją kredytowania działalności gospodarczej 
– oświadczenie o benecjencie rzeczywistym wraz z dokumentacją potwierdzająca prawidłowość wypełnienia oświadczenia oraz inne wymagane dokumenty
   i oświadczenia 

* klient legitymujący się dowodem osobistym, w którym nie ma informacji o miejscu zameldowania powinien złożyć dodatkowo oświadczenie o adresie zamieszkania 

·  uzupełniony formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie internetowej - zakładka załączniki)

·  kserokopia dowodu osobistego pożyczkobiorcy

·  kserokopia dowodu osobistego współmałżonka lub w przypadku rozdzielności majątkowej akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową oraz prawo jazdy lub 

  paszport pożyczkobiorcy *

Ponadto w zależności od źródła uzyskiwanych dochodów:

Rolnicy

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierające informację o wielkości gospodarstwa w ha zycznych i/lub przeliczeniowych oraz rocznego
  przeciętnego dochodu, lub faktury za okresowe dostawy lub inne dokumenty potwierdzające osiąganie przez niego dochodów oraz ich wysokość 
– zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz KRUS i Urzędu Gminy 
– nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha zycznych i/lub przeliczeniowych
– ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu w opłatach podatku 
– polisa ubezpieczenia mienia (budynków)- decyduje adres gospodarstwa 
– Potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty bezpośrednie (ostatni) lub decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR (ostatnia) lub potwierdzenie 
  przelewu/wyciąg z konta mówiący o wysokości ostatnio uzyskanej dopłaty (nie dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej, nie dotyczy też sytuacji
   w której Kredytobiorca ma zdolność kredytową bez przedstawia-nia wysokości dopłat). Decyzja ta nie może być starsza niż 3-letnia. Dokument decyzji 
   może być zastąpiony potwierdzeniem przelewu z tytułu dopłat obszarowych, nie starszym niż 2-letnim) 
– Oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku i składek KRUS na wniosku o pożyczkę
– Cesja wierzytelności z umowy o dotację przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) + potwierdzone przez ARiMR „Zawiadomienie 
   o dokonaniu cesji" 

Jeśli występują to: 
– Umowy dzierżawy (Uwaga: jeśli Pożyczkobiorca posiada ziemię dzierżawioną i dochody z dzierżawy brane są do liczenia zdolności kredytowej, okres nansowania
   nie powinien być dłuższy niż okres na jaki jest zawarta dzierżawa) 
– Decyzja o przyznaniu dotacji z ARiMR (ostatnia) lub potwierdzenie przelewu/wyciąg z konta mówiący o wysokości ostatnio uzyskanej dopłaty, inne dokumenty 
   potwierdzające osiąganie dochodów np. kontrakty na dostawy, faktury za okresowe dostawy 

– nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy zawierające informację o wysokości podatku i wielkości gospodarstwa w ha zycznych i/lub przeliczeniowych
– ostatni dowód opłaty podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu w opłatach podatku rolnego
– polisa ubezpieczenia mienia (budynków)- decyduje adres gospodarstwa 
– decyzja o przyznaniu dopłat obszarowych z ARiMR lub potwierdzenie przelewu/wyciąg z konta mówiący o wysokości ostatnio uzyskanej dopłaty (nie dotyczy działów
   specjalnych produkcji rolnej, nie dotyczy też sytuacji w której Pożyczkobiorca ma zdolność kredytową bez przedstawiania wysokości dopłat). Decyzja ta nie może być starsza 
   niż 3-letnia. Dokument decyzji może być zastąpiony potwierdzeniem przelewu z tytułu dopłat obszarowych, nie starszym niż 2-letnim) 
– oświadczenie o niezaleganiu z opłatą podatku i składek KRUS na wniosku o pożyczkę
– oświadczenie o dochodach na wniosku o pożyczkę
– informacja o powierzchni upraw/ pogłowiu zwierząt zawarta we wniosku kredytowym będąca podstawą do werykacji oświadczenia o dochodach 
– Cesja wierzytelności z umowy o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) + potwierdzone przez ARiMR „Zawiadomienie
   o dokonaniu cesji" 

Procedura uproszczona 

-Deklaracja przedsiębiorcy (do pobrania w zakładce załączniki)

Procedura standardowa

Procedura uproszczona +

Procedura standardowa


