
Kredyt udzielany jest bez sprawdzania w BIK i KRD 

pożyczka jest udzielana w kwotach i na okres: 

nowy klient - kwota do 2800 zł na okres 40 tygodni 

klient powracający - kwota  do 6000 zł  na okres 50 tygodni 

(kredytobiorca nie może mieć więcej niż 74 lata) 

 

Osoby zatrudnione na podstawie na umowy o pracę – min. dochód 960 zł netto/miesiąc  

 

Kserokopia dowodu osobistego. 

 

Zaświadczenie o średnich dochodach netto lub brutto z 3-ch ostatnich miesięcy (w 

oryginale) 

  lub 

 

Odcinek wypłaty (KW), druk zusowski RMUA lub wyciąg z rachunku bieżącego 

  lub 

 

Ewentualnie Oświadczenie i wyciąg z rachunku bieżącego lub odcinek wypłaty (KW) 

    

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – minimalny dochód 

960 zł/miesiąc 

 Kserokopia dowodu osobistego.  

Zaświadczenie o osiągniętych średnich dochodach z 3-ch ostatnich miesięcy oraz wyciąg z 

rachunku bieżącego z 3-ch miesięcy lub odcinek wypłaty (KW)   lub 

 Ewentualnie Oświadczenie + wyciąg z rachunku bieżącego z 3-ch miesięcy lub odcinki 

wypłat (KW) z 3-ch miesięcy.   

Osoby pobierające emerytury i renty (w tym socjalne – wypłacane przez ZUS) – dochód 

co najmniej 340 zł  

 Kserokopia dowodu osobistego. 

 Aktualna decyzja o rewaloryzacji (w przypadku rent kserokopia legitymacji albo 

decyzji wydanej przez komisję lekarską ze wskazaniem okresu na jaki przyznano rentę)  

 Ostatni odcinek emerytury / renty lub świadczenia przedemerytalnego 

lub wyciąg z rachunku bieżącego, na który wpływa świadczenie lub zaświadczenie z 

ZUS zawierające wszystkie kwoty.    



 Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą:   

 Rozliczani na podstawie KPiR/ Rozliczani na zasadach ogólnych  

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia) 

 Dowody uiszczenia podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego za ostatnie 3 

miesiące. 

 Aktualny dowód opłacenia składek ZUS (kserokopia) za ostatni miesiąc  

 Kserokopia / wydruk KPiR z 3-ch ostatnich pełnych miesięcy (jeżeli zapisy są 

umieszczane narastająco od początku roku to należy dostarczyć ostatni miesiąc strony 

wraz z podsumowaniem). Akceptowane jest również zestawienie miesięcznych 

obrotów (przychód , koszty, dochód do opodatkowania). Jeżeli księgowość jest 

prowadzona przez biuro rachunkowe to na nim spoczywa ciężar potwierdzenia 

zgodności wydruków z oryginałem. Jeżeli księgowość firmy prowadzona jest 

samodzielnie i elektronicznie to potwierdzenie spoczywa na właścicielu firmy, 

natomiast jeżeli KPiR wypełniana jest ręcznie to należy dostarczyć kserokopię, którą 

za zgodność potwierdzi Agencja – książka do wglądu.  

 Zamiast dokumentów wykazanych w punkcie 4 można dostarczyć formularze PIT 36 i 

VAT-7 za ostatnie 3 miesiące  

Firmowy rachunek bieżący - wydruk/wyciąg 

 Kserokopia dowodu osobistego właściciela.    

 

Rozliczani w ramach ryczałtu: 

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia) 

 Dowody uiszczenia podatku dochodowego w Urzędzie skarbowym za ostatnie 3 

miesiące (kserokopia) 

 Dowód terminowego opłacenia składek ZUS za ostatni miesiąc (ksero) 

 Kserokopia ewidencji sprzedaży z okresu ostatnich trzech miesięcy. Wystarczą strony 

z końca miesiąca, zawierające podsumowanie miesiąca. Jeśli zapisy prowadzone były w 

sposób narastający to wystarczy ujęcie tylko ostatniego miesiąca. 

 Zamiast dokumentów wykazanych w punkcie 4 można przedstawić formularz PIT 28, 

wydruk z kasy fiskalnej za ostatnie trzy miesiące, VAT-7 za ostatnie trzy miesiące. 

 Decyzja Urzędu Skarbowego przyznająca ryczałt 

 Wyciąg z firmowego rachunku bieżącego  



 Kserokopia dowodu osobistego  

 

  Podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej: 

 Kserokopia dowodu osobistego 

 Decyzja Urzędu Skarbowego o przyznaniu Karty Podatkowej oraz jej wysokości 

(kserokopia)  

 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia) 

 Formularz PIT 16  

 Dowody wpłaty karty podatkowej do Urzędu Skarbowego za okres ostatnich 3 

miesięcy (kserokopia) 

 Wyciąg z firmowego rachunku bieżącego    

  ROLNICY 

 kserokopia dowodu osobistego 

 zaświadczenie wydane przez gminę wykazujące dochód za ostatni rok 

 dodatkowo kserokopie kontraktów i umów ze ; skupem , gorzelniami , mleczarniami, 

rzeźniami itp.  

 wyciąg z rachunku bieżącego.    

UWAGA: do dochodów nie wliczamy dopłat unijnych dla rolników 

Oryginały do wglądu przy podpisaniu umowy. 


