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Organizácia: Slovak Business Agency
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Opis účelu: Podanie žiadosti o poskytnutie mikropôžičky mikro a malým podnikateľom prostredníctvom mikropôžičkového programu.
Jazyk: SK Verzia: 1.1

Žiadosť o úver (mikropôžičku)
1. Základné údaje o Žiadateľovi
Žiadateľ

Názov organizácie *
Právna forma

IČO *

IČ DPH

DIČ

Sídlo
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Okres

Časť budovy

Mesto (obec) *

Súpisné * / Orientačné číslo

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email
Webová adresa

Štatutárny zástupca

Titul pred menom
PRIDA Ť

Meno *
PRIDA Ť

Titul za menom
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Funkcia

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email

PRIDA Ť

Kontaktná osoba

Titul pred menom
PRIDA Ť

Meno *
PRIDA Ť

Titul za menom
PRIDA Ť

Priezvisko *
PRIDA Ť

Funkcia

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

/

PRIDA Ť

Email

Životopis Žiadateľa
Dosiahnuté najvyššie vzdelanie
Rok začiatku štúdia *

Rok skončenia štúdia *

Názov školy *

Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Časť budovy

Mesto (obec) *

Súpisné * / Orientačné číslo

/

Odbor *

Pracovné uplatnenie
Rok začiatku *

Rok skončenia *

Názov organizácie *

Štát *

PSČ

Kraj

Ulica

Okres

Časť budovy

Mesto (obec) *

Súpisné * / Orientačné číslo

Pozícia *
Zodpovednosť *
PRIDA Ť

Rekvalifikácie a kurzy, resp. iné
doplňujúce údaje *

Počet osôb zamestnaných Žiadateľom v dobe podania žiadosti *

Údaje o Žiadateľovi (resp. spoločníkoch)
Fyzická osoba
Právnická osoba
PRIDA Ť

Žiadateľ vedie účtovníctvo *

podvojné
jednoduché

Žiadateľ je platcom dane z pridanej hodnoty
IČ DPH

Bankové spojenie
IBAN *
Banka *
PRIDA Ť

Žiadateľ je ekonomicky prepojený s inými právnickými a fyzickými subjektami

2. Projekt
Názov projektu *

/

Popis podnikateľského plánu *

Krátkodobé a dlhodobé ciele firmy *

Rozpočet nákladov projektu
Investície
Položka

Suma v €

PRIDA Ť

Zásoby
Položka

Suma v €

PRIDA Ť

Ostatné
Položka

Suma v €

PRIDA Ť

Spolu v €

0,00

Zdroje financovania
Vlastné zdroje v €
Z toho Úver v € (mikropôžička) *

Cudzie zdroje v €

Iné úvery, pôžičky, dotácie v €
Spolu v €

0,00

Požadovaný Úver (mikropôžička)
Výška Úveru v € (mikropôžičky) *

Účel a priebeh čerpania Úveru (mikropôžičky)

Predpokladaný dátum poskytnutia

Doba splácania *

jednorázovo
v tranžiach

Položka
Položka *

Čerpanie v termíne

Suma v € *

PRIDA Ť

Žiadam o odklad splátok istiny
Odklad splátok o
Zdôvodnenie

3. Navrhované zabezpečenie Úveru (mikropôžičky)
Navrhovaným zabezpečením požadovaného Úveru (mikropôžičky) môže byť nehnuteľný, hnuteľný alebo finančný majetok Žiadateľa alebo tretej osoby vo forme
zriadenia záložného práva na tento majetok, ďalej zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iné formy zabezpečenia ako sú bianko zmenka,
ručenie treťou osobou príp. osobné ručenie formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu a pod..

Nehnuteľný majetok
Druh

Vlastník

Spoluvlastnícky
podiel

PRIDA Ť

Hnuteľný majetok

Katastrálne územie

Ťarcha

Ocenenie v €

Druh

Vlastník

Rok výroby

Ťarcha

Ocenenie v €

PRIDA Ť

Iné zabezpečenie
(osobné ručenie, ručenie treťou osobou, finančný majetok, devízové účty, podielové listy, investičné sporenie)

Druh

Vlastník

Ťarcha

Ocenenie v €

PRIDA Ť

4. Informácie o Žiadateľovi
Predmet činnosti, profil firmy
Výroba
Popis podnikateľskej činnosti

Percentuálny podiel *

Maloobchod
Popis podnikateľskej činnosti

Percentuálny podiel *

Veľkoobchod
Popis podnikateľskej činnosti

Percentuálny podiel *

Služby
Popis podnikateľskej činnosti

Percentuálny podiel *

Iné
Popis podnikateľskej činnosti

Percentuálny podiel *

História firmy, vývoj od založenia,
hlavné míľniky *

Dosiahnuté výsledky
Predminulý rok
Celkom príjmy / tržby v € *

Čistý zisk / strata v € *

Počet zamestnancov *

Čistý zisk / strata v € *

Počet zamestnancov *

Minulý rok
Celkom príjmy / tržby v € *

Súčasný rok (predpoklad)

Celkom príjmy / tržby v € *

Čistý zisk / strata v € *

Počet zamestnancov *

Majetok
Nehnuteľný majetok
Charakter nehnuteľnosti

Rok

Katastrálne územie

Číslo parcely

nadobudnutia

Popisné číslo

Odhadovaná

nehnuteľnosti

cena v €

PRIDA Ť

Hnuteľný majetok
Druh

Rok

Dátum

Hodnota

Účtovná cena

výroby

obstarania

k dátumu

po odpisoch v €

Poznámka

obstarania v €

PRIDA Ť

Záväzky
Úvery: splatené a aktuálne
Druh

Veriteľ

Výška úveru v €

Mesačná

Splatnosť

splátka v €

PRIDA Ť

Leasing: splatené a aktuálne
Predmet leasingu

Leasingová spoločnosť

Hodnota

Mesačná

leasingu v €

splátka v €

PRIDA Ť

Poistenie majetku, resp. proti čomu je Žiadateľ poistený
Popis poistenia

PRIDA Ť

Stav pohľadávok (z obchodného styku)
Pohľadávka

Dlžník

Fyzická osoba
Právnická osoba

Výška pohľadávky v €

Splatnosť pohľadávky

PRIDA Ť

Stav záväzkov (z obchodného styku)
Záväzok

Veriteľ

Fyzická osoba
Právnická osoba

Výška záväzku v €
PRIDA Ť

5. Marketing
Produkt firmy a poskytované služby

Splatnosť záväzku

Splatnosť

Ponúkaný výrobok/služba
aké hlavné výrobky / služby Vaša firma ponúka svojím zákazníkom

Podiel na celkových tržbách v %

PRIDA Ť

Poskytované služby odberateľom *

Odberatelia
občania  fyzické osoby
obec, mesto, verejná a štátna správa
výrobné firmy
veľkoobchod
maloobchod
ostatné podnikateľské subjekty

Ak je to možné, uveďte názvy
(obchodné mená) aspoň 3
kľúčových odberateľov

Dodávatelia
Uveďte obchodné mená kľúčových
dodávateľov pre Vašu činnosť

Konkurencia
Uveďte názvy (obchodné mená)
konkurentov

Propagácia a reklama
Formy realizovanej propagácie,
prezentácie Vašej firmy za
posledný rok

6. Organizácia firmy a podnikateľského plánu
Priestory na podnikanie

Mesačné náklady prenájmu

€

Popis priestorov z hľadiska rozlohy,
technického stavu a vybavenosti *

Organizačná štruktúra firmy
Popíšte organizáciu práce a
personál firmy *

Mesačné náklady na personál
Hrubé mzdy celkom

€

Sociálne a zdravotné

€

poistenie zamestnancov celkom

Čestné prehlásenia Žiadateľa
1. Žiadateľ prehlasuje, že v tejto časti a v ďalších častiach Žiadosti o úver, ktoré sú jej súčasťou, uviedol úplne a pravdivo všetky údaje jemu známe o
skutočnostiach a zámeroch, ku ktorých oznámeniu bol v rámci tejto Žiadosti o úver vyzvaný.
2. Žiadateľ prehlasuje, že nemá žiadne záväzky finančného ani majetkového charakteru okrem tých, ktoré uviedol v tejto Žiadosti o úver.
3. Žiadateľ sa zaväzuje bezodkladne oznamovať Spolupracujúcej inštitúcii všetky zmeny v údajoch uvedených v tejto Žiadosti o úver v priebehu jej

posudzovania.
4. Žiadateľ prehlasuje, že v dobe podania Žiadosti o úver ani v uplynulých troch rokoch nebol vyhlásený alebo ukončený konkurz na jeho majetok ani
nebolo opätovne potvrdené nútené vyrovnanie. Ak je Žiadateľ fyzickou osobou, prehlasuje, že mu súdom alebo správnym orgánom nebol zakázaný
výkon živnostenskej činnosti.
5. Žiadateľ súhlasí, aby Spolupracujúca inštitúcia, príp. Vykonávateľ pre potreby posúdenia Žiadosti o úver vykonali finančnoekonomickú analýzu
Žiadateľa.
6. Žiadateľ umožní Spolupracujúcej inštitúcii, príp. Vykonávateľovi osobnú obhliadku sídla, prevádzky alebo miesta podnikania Žiadateľa a možnosť
nahliadnutia a vyhotovenia fotokópií dokumentov súvisiacich so Žiadosťou o úver Žiadateľa (t.j. účtovná dokumentácia, zmluvná dokumentácia a pod.).
7. Žiadateľ ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“):
a) vyhlasuje, že bol oboznámený s informáciami v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,
b) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia § 11 Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu ich poskytnutia v rámci
tejto Žiadosti o úver vrátane všetkých Záujemcom predložených dokumentov a písomností, ktoré tvoria súčasť Žiadosti o úver za účelom kompletného
posúdenia Žiadosti o úver vrátane súvisiacich dokumentov a písomností (ďalej len „Súhlas“). Súhlas sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov
Vykonávateľom, Spolupracujúcou inštitúciou, Ministerstvom hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832 (ďalej len
„Poskytovateľ“), tretími osobami, ktoré poskytujú Vykonávateľovi, Spolupracujúcej inštitúcií a Poskytovateľovi služby spôsobom, že bez prístupu k
predmetným osobným údajom by sa dané služby nedali poskytovať a bez poskytnutia týchto služieb, by sa nemohol naplniť účel poskytnutia osobných
údajov a tretími osobami na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov medzi Vykonávateľom a treťou osobou, za predpokladu, že tretia osoba
bude zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Súhlas je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho písomne odvolať písomným
oznámením, pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovujú inak, iba v prípade preukázateľného porušenia Zákona o ochrane osobných údajov zo
strany Vykonávateľa.
9. Žiadateľ prehlasuje, že *
žiadny svoj právny záväzok a *
s jeho vykonateľnosťou formou notárskej zápisnice ako exekučného titulu (hodiace sa vyberte).
8. Žiadateľ súhlasí, že v prípade neposkytnutia Úveru na základe Rozhodnutia úverového výboru Vykonávateľa budú všetky doklady súvisiace so
Žiadosťou o poskytnutie Úver odovzdané Žiadateľom uložené do dokumentácie Mikropôžičkového programu Vykonávateľa.
10. Žiadateľ sa zaväzuje predkladať požadované informácie v polročných intervaloch týkajúce sa výsledkov jeho podnikateľskej činnosti
Spolupracujúcej inštitúcii, príp. Vykonávateľovi po dobu platnosti uzavretej Zmluvy o pôžičke. Forma, rozsah a spôsob predkladania týchto informácií je
špecifikovaný v Úverovej dokumentácii.
11. Žiadateľ *

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (hodiace sa vyberte).

12. Žiadateľ prehlasuje, že zabezpečí súhlas manžela / manželky, ak bude predmetom zabezpečenia vec patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov.
13. Žiadateľ prehlasuje, že poskytne osobnú záruku formou notárskej zápisnice prípadne zabezpečí čestné prehlásenie tretej osoby o záujme pristúpiť
k uzavretiu Dohody o ručení.
14. Žiadateľ prehlasuje, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. Žiadateľ prehlasuje, že zamestnáva menej ako 50 zamestnancov a spĺňa ďalšie podmienky určené definíciou mikro a malých podnikov uvedené v
prílohe č. I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 06. 08. 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa
článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách). *

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
Štandardne Vám doručíme výstup služby elektronicky. V prípade, ak chcete doručiť výstup služby aj iným spôsobom, prosím zaškrtnite možnosť
eDesk
Poštou

je adresa sídla / bydliska totožná s korešpondečnou adresou?

Áno

Nie

Email
Iné

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

