Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON

WNIOSEK O POŻYCZKĘ
miejscowość

data

Imię i nazwisko Wnioskodawcy

Adres zameldowania
( z dowodu osobistego):
telefony

fax

e-mail

Proszę o udzielenie pożyczki w wysokości:

złotych

Pożyczka będzie przeznaczona na:

termin wypłaty pożyczki:
na okres:

miesięcy, w tym:

miesięcy karencji w spłacie kapitału

z wypłatą jej na rachunek:
w banku:
której prawnym zabezpieczeniem będzie:
 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 Poręczenie osoby fizycznej lub prawnej
 Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym lub innej rzeczy ruchomej
 Przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej
wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
 Poręczenie funduszu poręczeń kredytowych
 Hipoteka
 Blokada środków pieniężnych
 Inne zabezpieczenie proponowane przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowane przez Pożyczkodawcę.

Status wnioskodawcy:
 Absolwent
 Pracownik naukowy
 Osoba ucząca lub kształcąca
 Osoba zatrudniona
 Inna……
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Sytuacja rodzinna wnioskodawcy:
Należy podać imię i nazwisko współmałżonka oraz dochód miesięczny brutto wraz z jego źródłem
Należy określić liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z ich dochodem
Czy wnioskodawca wcześniej prowadził działalność gospodarczą? (wymienić jaką i podać przyczyny oraz datę
wykreślenia)
 Tak

 Nie

Oświadczenia Wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że w przedmiocie objętym finansowaniem wnioskowaną pożyczką nie nastąpi nakładanie się
dofinansowania przyznawanego z EFS, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
2. Oświadczam, że wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym Wniosku oraz dane zamieszczone w
załączonych dokumentach są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem udzielania pożyczek w ramach
Funduszu Mikropożyczkowego KLON.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych w niniejszym Wniosku i załączanych do
niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rozpatrywania Wniosku o pożyczkę i
monitorowania pożyczki w projekcie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Polską Fundację
Przedsiębiorczości (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U.
z 2002 roku Nr 101 poz 926 z późn. zmianami).

Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty:
Informacja na temat planowanego przedsięwzięcia.
Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy / poręczyciela ,Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie Pożyczkobiorcy i/lub Poręczyciela
Upoważnienie do InfoMonitora konsumenta
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach
poprzedzających
9. Oświadczenie Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą
10. Upoważnienie do Info Monitora Przedsiębiorcy
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
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(pieczęć i podpis Wnioskodawcy
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