Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/8/VII/2016
Zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego Spółka Akcyjna
z dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Wykaz dokumentów wymaganych do wniosku o pożyczkę
(dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe)
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Rodzaj dokumentu
Dokumenty podstawowe
Wniosek o udzielenie Pożyczki według wzoru RFG S.A.
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy / Poręczyciela
Podpisane upoważnienie do pozyskania informacji z Biura Informacji
Kredytowej oraz podobnych instytucji na temat sytuacji
Wnioskodawcy/Poręczyciela
Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (według wykazu
dokumentów formalnoprawnych obow. W RFG S.A.)
Pełnomocnictwa osób działających w imieniu Klienta
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach i o nie zaleganiu
z płatnością podatków (nie starsze niż 3 miesiące)
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnością składek (nie starsze niż 3
miesiące)
Kopie zawartych umów o współpracy klientem (jeśli dotyczy)
Opinie banków o współpracy z klientem (jeśli dotyczy)
Posiadane koncesje, licencje, zezwolenia, atesty, certyfikaty
Dokumenty finansowe
Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za okres bieżący
Sprawozdanie finansowe Wnioskodawcy za 3 lata poprzednie
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Zestawienie przepływów pieniężnych
Deklaracja dla podatku od towarów i usług (deklaracja VAT)
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych złożone na
formularzu CIT-8 za ostatni rok podatkowy
Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia
Biznes plan według wzoru obow. w RFG S.A.
Udokumentowanie środków własnych wniesionych lub planowanych do
wniesienia w realizację przedsięwzięcia
Dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia
Akt notarialny zakupu nieruchomości lub inny tytuł prawny przedmiotu
zabezpieczenia
Aktualny wypis z księgi wieczystej
Wycena wartości rynkowej nieruchomości
Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i/lub projekt budowlany
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca przedmiotu zabezpieczenia
Dokumenty potwierdzające prawo własności do środka trwałego (akt
notarialny, dowód rejestracyjny pojazdu, faktury, rachunki, umowy,
zaświadczenie z Rejestru Zastawów Sądowych o braku obciążeń)
Wypis z rejestru środków trwałych (potwierdzone kopie stronic rejestru,
dokumenty odbioru technicznego środków trwałych)
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Inne dokumenty
Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie Wniosku
Inne dokumenty wymagane przez RFG S.A., w szczególności dokumenty,
które okażą się niezbędne dla oceny zdolności pożyczkowe Wnioskodawcy

