
 

 

 
 

Strona 1         obowiązuje od dnia 09.10.2017  

Należy 

dołączyć 
Rodzaj dokumentów 

 

  Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy  

  Umowa spółki wraz z późniejszymi zmianami (jeśli dotyczy)  

  

Wymagane koncesje  i zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności (jeśli 

dotyczy)  

  

Umowa najmu lokalu lub umowa własności lokalu w którym Wnioskodawca prowadzi 

działalność   

  

Uchwała zgromadzenia wspólników, dotycząca zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych 

wobec Fundacji oraz  ustanowienia zabezpieczenia pożyczki na rzecz Fundacji na majątku 

spółki (dotyczy spółek prawa handlowego)  

 Dokumenty finansowe Wnioskodawcy  

  
Zeznanie podatkowe właściciela / wspólnika spółki za ostatnie dwa lata  

 

  

Podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący, w 

przypadku ryczałtu ewidencjonowanego - podsumowanie z ewidencji przychodów,    

  

Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacyjną za dwa ostatnie lata obrachunkowe 

oraz za okres bieżący  

  

Sprawozdania finansowe ( bilans rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, raport i opinia 

biegłego) za ostatnie dwa lata w przypadku prowadzenia pełnej księgowości + zeznania CIT za 

2 ostatnie lata  

 Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki:  

  Polisa lub oferta ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomość, maszyna)  

  Dowód rejestracyjny oraz polisa AC pojazdu  

  
Oświadczenie majątkowe poręczycieli wraz z upoważnieniami BIG  

 

  

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli / zeznanie podatkowe poręczyciela 

prowadzącego działalność gospodarczą oraz podsumowanie KPiR za okres bieżący  

  

Inne: np. nr księgi wieczystej / akt notarialny w przypadku zabezpieczenia hipotecznego 

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

 

Udokumentowanie  środków własnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (sposób 

finansowania wkładu własnego)  

  
Wyciąg z konta bankowego 

 

 Pozostałe dokumenty  

  

Opinie banku (banków) prowadzącego rachunek firmowy Wnioskodawcy zawierająca 

informacje o numerze rachunku i ewentualnym obciążeniu tytułami wykonawczymi.  

W przypadku korzystania z produktów kredytowych w innym banku:  opinia banku obejmująca 

informacje o stanie zadłużenia, terminowości obsługi  i wywiązywania się z warunków umowy  

 Zgoda BIG wnioskodawcy i poręczycieli (firmowe i konsumenckie)  

 Informacja RODO  

  W przypadku inwestycji budowlanej:  

    1. Projekt budowlany  

    2. Pozwolenie budowlane  

    3. Kosztorys  

    4. Oświadczenie kierownika budowy o zaawansowaniu prac budowlanych  

  Inne:  

 
Umowy z odbiorcami, kontrakty, oferty zakupu itp. (jeśli dotyczy) 

 

 


