A mikrohitel kérelemhez benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ hiteligénylő esetében
hiteligénylő neve:………………………

MELLÉKLETEK
1.

www.credinfo.hu oldalon feltöltött hitelkérelmi nyomtatvány aláírt példánya

2.

Utolsó 2 év adóbevallása (Személyi jövedelemadó és vállalkozói adóbevallás) másolati példánya, és
az aktuális év pénztárkönyvének másolata

3.

KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetén: a hitelkérelem benyújtását megelőző 2 évre
vonatkozó, aláírt adóbevallás másolata, és az aktuális év bevételi nyilvántartásának másolata

4.

Törzsadat nyilvántartás lekérdezése

5.

Aláíró(k) személyazonosító okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya) és adókártyájának
másolata, az érintett személyek aláírásával

6.

A hitelt igénylő vállalkozó személyazonosító okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya) és
adókártyájának másolata, az érintett személy aláírásával

7.

Bankinformáció az összes számlavezető banktól, amely tartalmazza a bankszámlanyitás dátumát, a
pénzforgalmi bankszámlaszámát, fennálló hitelállomány(ok) összegét, célját, lejáratát, sorban álló
vagy fedezetlen megbízások összegét.

8.

30 napnál nem régebbi NAV Együttes adóigazolás EREDETI példánya/vagy KOMA igazolás

9.

30 napnál nem régebbi, helyi adó(k)ra vonatkozó Nemleges adóhatósági igazolás EREDETI példánya

10. Működési és szakhatósági engedélyek másolata (ahol a tevékenység miatt ez szükséges)
11. A fedezetül szolgáló ingatlan 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapja
12. Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő – fedezetül szolgáló, vagy a beruházás tárgyát
képező – ingatlan használatáról
13. A fedezetül szolgáló ingatlan biztosítási kötvényének másolata, díjfizetés igazolása
14. A jelzálogjog bejegyzéséhez az ingatlan tulajdonosainak és haszonélvezőinek hozzájáruló
nyilatkozata
15. A fedezetül szolgáló ingatlan tulajdonosainak és haszonélvezőinek személyi igazolvány,
lakcímkártya és adókártya másolata
16. A már terhelt ingatlan esetében az előző jelzálogjogosult(ak) hozzájáruló nyilatkozata(i)
17. 30 napnál nem régebbi EREDETI, az ingatlanra vonatkozó értékbecslés, vagy adó- és
értékbizonyítvány (utóbbi a helyi önkormányzatnál igényelhető). Ingatlanvásárlás esetén csak
értékbecslés nyújtható be a megvásárolni kívánt ingatlanról. Adó- és értékbizonyítvány esetén
szükséges mellékelni (elegendő digitálisan is) a fedezeti ingatlanról 4-5 db fotót (kívül-belül).
18. A beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi előszerződés)
EREDETI példányai
19. Bérelt telephely esetén a bérleti szerződés(ek) másolata

H-7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Tel: +36-82-527-790 E-mail: info@somogy-hvk.hu
Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.vallalkozoi-kozpont.hu

JELÖLÉS

A kérelem online formában nyújtható be a www.credinfo.hu oldalon!
Az SMVKA fenntartja a jogot, hogy a hitelbírálathoz a fentieken felül további dokumentumokat kérjen be.
SOMOGY MEGYEI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY
www.vallalkozoi-hitelek.hu
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