Doklady potrebné k žiadosti o pôžičku ZINC EURO:
Výška pôžička od 500eur - 1500eur 1 osoba so spolužiadateľom až do výšky 3000eur
( od 12mesiacov do 48 mesiacov )
Zamestnanec:
 minimálny vek klienta od 21 rokov do 75 rokov
 minimálna doba zamestnania 3 mesiace- po skúšobnej dobe
 Občiansky preukaz z oboch strán
 výpisy z účtu za posledné 2 mesiace (všetky strany výpisu), akcpeptujeme
výpisy z internet bankingu vo formáte pdf, jpg
 výplatné pásky za posledné 2 mesiace
 +ak máte výplatu v hotovosti je potrebné : Potvrdenie o príjme na
tlačive Zinc
 novozriadený účet potrebná : Zmluva o účte všetky strany
 akcpetujeme účet rodinného príslušníka potrebné doložiť: dispozičné
právo k účtu

Dôchodca (starobný, invalidný, výsluhový):
 dôchodcovia max.do veku 75rokov
 invalidný dôchodca iba od veku nad 30 rokov
 Občiansky preukaz z oboch strán
 Výpisy z účtu za posledné 2 mesiace
 Výmer dôchodku
 (Ak je dôchodok v hotovosti, potrebné doložiť Potvrdenie z pošty)

Opatrovateľka v Rakúsku:
 minimálna doba podnikania 12 mesiacov ( viď dátum na živ.liste)
 OP preukaz + Výpisy z účtu za posledné 3 mesiace ( ak je mzda poukazovaná na
účet v SR alebo Rak.účet)
 výplatné pásky za posledné 3 mesiace
 Potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou dan.úradu + DP strana
1,2,3,4, 8
 Rakúsky živnostenský list (Geweberregister)
 zmluva o účte slovenský účet alebo výpis z účtu
 dispozičné právo k účtu ak nie je účet vedený na meno žiadateľa

SZČO a majitelia sro:
 minimálna doba podnikania 12 mesiacov

 OP preukaz + Výpisy z účtu za posledné 2 mesiace zo súkromného účtu+
firemný účet
 Potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou dan.úradu
 + Daňové priznanie alebo aspoň strany 1,2,3,4,8
 v prípade vyžiadania : Potvrdenie o príjme na tlačive Zinc

Opatrovateľ:
 Občiansky preukaz z oboch strán
 Výpisy z účtu za posledné 2 mesiace
 rozhodnutie o poberní opatrovateľského príspevku + potvrdenie z pošty ak poberá
príspevok v hotovosti
 * ak je príspevok iba 249eur nutný ručiteľ

