
 Pożyczki MIKROKASA S.A.

Produkt  dla klientów, którzy nie mają możliwości skorzystania 
z ofert i produktów bankowych. Weryfikowane jest zadłużenie klientów w Biurze Informacji Gospodarczej 
InfoMonitor S.A. 
MIKROKASA oferuje pożyczki w kwocie od  300,00 zł do  3000,00 zł  z okresem spłaty do  12 miesięcy i 
ubezpieczeniem spłaty pożyczki na wypadek zdarzeń losowych.

Z oferty mogą skorzystać następujące osoby:
– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
– posiadające stałe miejsce zamieszkania ;
– w wieku od 18 do 75 lat;
– posiadające stałe źródło dochodu ( umowa o pracę, ZUS, KRUS,działalność  gospodarcza, działalność 

rolnicza lub posiadają nieruchomość);
– złożyły wniosek o udzielenie pożyczki

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku:
- wniosek,
- formularz informacyjny 

- zgoda na sprawdzenie w bazie BIG InfoMonitor,
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o zarobkach (oryginał) lub decyzja o przyznaniu emerytury lub renty;
- pełny wyciąg z konta za cały miesiąc;
- jeżeli klient emeryturę lub rentę otrzymuje przekazem pocztowym, proszę również o dołączenie ostatniego 
odcinka;
- jeden opłacony w ostatnim czasie rachunek (w przypadku kiedy rachunki opłaca małżonek dostarczyć 
rachunek małżonka) - przedstawiony do wniosku rachunek za media musi  być za ostatni miesiąc (rachunek za gaz, energię, 
telefon, telewizję itp.), ma być opłacony i trzeba przedstawić rachunek czy też fakturę, dowód opłaty rachunku, jeżeli płatność jest z 
konta to zaznaczyć na wyciągu tą płatność.

BARDZO WAŻNE 
brak jakiegokolwiek dokumentu skutkuje nie rozpatrzeniem wniosku, wniosek taki nie będzie nawet zapisywany i dokumenty 

trzeba będzie przysyłać na nowo!
 

Wykaz dokumentów podpisywanych przy zawieraniu umowy z klientem 

- umowa pożyczki 
- weksel in blanco 
- deklaracja do weksla in blanco ,
- deklaracja ubezpieczeniowa ,
- wypełniona zgoda na przetwarzanie danych ,
- zgoda na sprawdzenie w bazie BIG InfoMonitor, (podpisana wczesniej)
- formularz informacyjny 
- wniosek pożyczkowy 
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KLIENT MUSI PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ŹRÓDŁO DOCHODU:

•  umowa o pracę:  

- wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc z widocznymi wpływami z wynagrodzenia za ostatni 
miesiąc ( zamiennie- w drodze „odstępstwa” 3 ostatnie druki RMUA lub 3 ost. paski wypłaty – jeżeli 
nie ma wpływu na konto- dokument potwierdzający nr konta klienta);
-zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy (oryginał);
-opłacony ostatni rachunek za media( np. czynsz,gaz, energia,telefon);

• działalność gospodarcza:  

– Wpis do ewidencji, Regon, Nip
– umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z ostatnim, opłaconym rachunkiem;
– wyciąg  z  rachunku  bankowego  z  widocznymi  wpływami  z  tytułu  prowadzonej  działalności  za 

ostatnie trzy miesiące;
– opłacony ZUS za ostatni miesiąc; 

• emeryci/renciści:  

– decyzja o przyznaniu emerytury/renty;
– decyzja o waloryzacji emerytury/renty; 
– ostatni  odcinek  od emerytury/renty lub  wyciąg  z  rachunku bankowego z  widocznymi  wpływami  z 

emerytury/ renty;
– opłacony ostatni rachunek za media( np. czynsz,gaz, energia,telefon);

• gospodarstwo rolne:  

– wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc z widocznymi wpływami;
– zaświadczenie o wpłatach składek na KRUS;
– opłacony ostatni rachunek za media( np. czynsz,gaz, energia,telefon);


