www.bvk.hu

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Budapest Mikrohitel kérelemhez csatolandó dokumentumok / átvételi lap
Cég neve:
Székhelye:
Telephelye(i):
A hitelcél megvalósulásának
helyszíne:
Dokumentum

Rendben / Dátum

Hiányzik v.
Hiányos / Dátum

Cégszerűen aláírt hitelkérelem, mely
tartalmazza az ügyfél nevét, a kért összeget,
a hitelcélt, a futamidőt, a felajánlott
biztosítékot, és a cég szöveges bemutatását.
A vállalkozás létét igazoló dokumentumok
30 napnál nem régebbi
cégkivonat/önkormányzati igazolás az
egyéni vállalkozásról/egyéb
Aláírási címpéldány, eredeti
Hatályos alapító okirat, társasági szerződés
A vállalkozás gazdálkodására vonatkozó dokumentumok
Cégszerűen aláírt és szükség esetén auditált
előző két évi beszámoló és előző évi
Társasági adóbevallás
Tárgyévi főkönyvi kivonat
30 napnál nem régebbi együttes NAV
adóigazolás
Tárgyévi adófolyószámla
Önkormányzati adóigazolás/ok (főváros,
kerület)
Bankinformáció hitel- és számlaforgalomra
vonatkozóan
(fennálló
hiteltartozások
aktuális egyenlege)
KHR ügyfél tudakozvány vagy 15 napnál
nem régebbi KHR információ benyújtása a
fennálló kötelezettségekről a vállalkozás és
tulajdonosai részéről
A vállalkozás működési feltételeinek meglétét igazoló dokumentumok
Működési és szakhatósági engedélyek
Bérleti szerződés vagy telephely használati
engedély
Szállítási szerződések, megállapodások
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Átvevő
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Egyéb, a tevékenység
szükséges dokumentumok

folytatásához

A hitelcélt alátámasztó dokumentumok
Beruházás esetén árajánlat, építési engedély
Költségvetés,
megvásárlásra
kerülő
eszközök listája
Amennyiben a hitelcél bérelt ingatlanban
valósul meg, úgy a bérbeadó hozzájáruló
nyilatkozata, valamint a beruházási költségek
elszámolására vonatkozó megállapodás
Taggyűlési határozat a hitel felvételéről
A hitel biztosítékához kapcsolódó dokumentumok
Az ingatlan biztosítékra vonatkozó eredeti
értékbecslés a BVK által elfogadott
értékbecslők valamelyikétől
Az ingatlan biztosíték 30 napnál nem
régebbi,
eredeti
tulajdoni
lapja,
Térképmásolat
Visszatöltődő hitel esetén a két cég közötti
szállítási vagy vállalkozási szerződés
Lakott ingatlan esetén befogadó nyilatkozat
Amennyiben a kezes(ek) és/vagy a
vállalkozás tulajdonosai a vállalkozástól
független
rendszeres
jövedelemmel
rendelkeznek, úgy a jövedelemről szóló
nyilatkozat és/vagy a jövedelmet igazoló
dokumentum
Egyéb dokumentumok
Kapcsolt vállalkozás alapító okirata
A vállalkozás vezetőjének, kulcsemberének
önéletrajza, bizonyítvány másolat
Személyi dokumentumok fénymásolata
Technológiai leírás
Referenciák

A kérelem elbírálása során a BVK egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Dátum:
Aláírás
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