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PYTANIA
1. Czy są różnice pomiędzy wnioskiem składanym elektronicznie a formą papierową?
Nie, formalnie nie ma żadnych różnic. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu. Złożenie wniosku w formie elektronicznej ułatwia
jego przygotowanie zgodnie z wymogami formalnymi i dostarczenie do fundacji.
2. Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby wniosek został przyjęty?
Dokumenty wymagane do przyjęcia wniosku zostały przedstawione w regulaminie na str. 5 (art. 2 ust. 27). Lista wszystkich wymaganych
dokumentów znajduje się pod tym adresem. Generator zawiera w sobie wymagane załączniki. Jednak, aby wniosek był kompletny
musisz załączyć dokumenty zgodnie z przyjętą formą prowadzenia księgowości:
księgi handlowe:
sprawozdania finansowe za 2 ostatnie
zamknięte okresy obrachunkowe oraz
bilans i rachunek zysków i strat za okres
bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku,
zasady ogólne – księga przychodów i
rozchodów – podsumowanie zbiorcze
książki przychodów i rozchodów (w
rozbiciu na poszczególne miesiące) za 2
zamknięte okresy obrachunkowe oraz
okres bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku,
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych – ewidencja
przychodów za 2 ostatnie zamknięte
okresy obrachunkowe
oraz okres bieżący – dane nie starsze niż 3 miesiące,
poprzedzające datę złożenia wniosku.
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3. Kto powinien wypełnić oświadczenie majątkowe (oświadczenie dotyczy majątku i zobowiązań osobistych)?
Oświadczenie majątkowe wypełnia przedsiębiorca/y prowadzący działalność w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek:
cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej - każdy ze wspólników. W przypadku wymienionych osób, które pozostają w związku
małżeńskim i obowiązuje pomiędzy małżonkami ustrój wspólności majątkowej, oświadczenie majątkowe wypełnia również małżonek
przedsiębiorcy.
Do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest również poręczyciel.
4. Pliki o jakim rozmiarze i rozszerzeniach mogę załączyć do generatora?
Pojedynczy plik powinien być mniejszy niż 25 MB. Generator przyjmuje pliki typu: pdf, jpeg, tiff.
5. Czy otrzymam potwierdzenie złożenia wniosku?
Każdy wniosek przechodzi etap oceny formalnej oraz merytorycznej.
Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne zostaje mu nadany nr zgodnie z kolejnością przyjęcia; o nadanym numerze wniosku zostaniesz
poinformowany w odrębnej korespondencji.
6. Czy jeśli wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, to zostanę o tym poinformowany?
Tak, jeżeli wniosek będzie zawierał błędy uniemożliwiające jego przyjęcie, zostaniesz o tym poinformowany w osobnej korespondencji, w
której poprosimy o jego uzupełnienie. Pamiętaj - aby wniosek mógł zostać zarejestrowany musi spełnić wymogi podane w Regulamienie
w art. 2 ust. 27.
7. Kiedy dowiem się, czy pożyczka została przyznana?
Po przyjęciu wniosku i nadaniu numeru, zostaje on przydzielony jednemu z doradców, który będzie odpowiedzialny za kontakty z
Wnioskodawcą. Po wydaniu decyzji pożyczkowej skonktatktuje się z Tobą doradca w celu jej przekazania.
8. Została mi przyznana pożyczka, co dalej?
Po informacji o przyznaniu pożyczki zaproponujemy datę podpisania umowy. Po podpisaniu umowy i spełnieniu warunków
uruchomienia pożyczki zostanie ona przekazana na rachunek bankowy podany we wniosku.

