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1. Registracija uporabniškega računa – korak 1

V obrazec pod točko 1. vnesite naslednje podatke:





davčno številko družbe,
elektronski naslov pooblaščene osebe za zastopanje,
prepišite kodo s slike,
kliknite gumb ODDAJ ZAHTEVEK.

Pooblaščena oseba družbe bo na vpisan elektronski naslov prejela navodilo za izdelavo
uporabniškega računa. Registracijo uporabniškega računa (korak 1 in korak 2) je
potrebno opraviti znotraj istega dneva.

2. Registracija uporabniškega računa – korak 2
Na elektronski naslov pooblaščene osebe za zastopanje boste prejeli povezavo, prek
katere zaprosite za izdelavo uporabniškega računa.

Naslov dokumenta: Registracija uporabniškega računa (2/2)

V obrazec Registracija uporabniškega računa (2/2) vnesite zahtevane podatke:








ime in priimek pooblaščene osebe,
telefonsko številko pooblaščene osebe,
ime in priimek kontaktne osebe1,
telefonsko številko kontaktne osebe,
faks številko kontaktne osebe,
elektronski naslov kontaktne osebe,
označite, ali ste prejemnik za eRačun-a.

Potrdite pravilnost in resničnost podatkov in zahtevek oddajte.
Na podlagi vnesenih podatkov bo SID banka aktivirala uporabniški račun.

V primeru, da kontaktna oseba ni zaposlena v podjetju, naj Pooblastilo pošlje na naslov msp@sid.si
(obrazec je na voljo na https://www.sid.si/dokumenti/financiranje)
1

3. AKTIVIRANJE UPORABNIŠKEGA RAČUNA IN PRIJAVA
APLIKACIJO

V

Na elektronski naslov pooblaščene osebe boste prejeli geslo za aktiviranje računa in
povezavo za prijavo.
S prejetim geslom se prijavite v aplikacijo.

Ob prvi prijavi je potrebno geslo zamenjati.
Pri oblikovanju gesla veljajo naslednja pravila:





minimalna dolžina gesla je 8 znakov,
maksimalna dolžina gesla je 50 znakov,
že uporabljena gesla niso dovoljena,
geslo mora vsebovati vsaj eno:
o malo črko,
o veliko črko,
o številko,
o posebni znak @#$%&*()_+}{";:;'!?<>,

4. VLOGA
Po prijavi v aplikacijo, se na zavihku Vloge prikažejo kreditne linije, za katere
izpolnjujete pogoje. Za oddajo vloge, kliknete na »Dodaj« gumb pri posamezni kreditni
liniji:

Prenesite najprej predlogo za obrazec Vloga za izbrano kreditno linijo, ga izpolnite,
shranite, zaprite in naložite (klik na Naloži), potem še vse ostale priloge v skladu z
navodili ob obrazcu (v excel ali pdf obliki (podpisane)). V kolikor je onemogočena
oddaja obrazca Vloga, pomeni, da v obrazcu niste izpolnili vseh zahtevanih polj (pojavi
se opozorilo: potrebno je izpolniti vsa modro označena polja). Obrazec 08 Revidirano
in konsolidirano letno poročilo je obvezno v primeru, če ste v prilogi 02 označili, da je
bila opravljena revizija računovodskih izkazov.

Izpolnjevanje obrazca Vloga za financiranje
1. Osnovni podatki o kreditojemalcu:
V tem delu je nekaj osnovnih podatkov že vnesenih, družba dopolni naslednje točke:




točko 1.7: IBAN račun podjetja, kamor bo SID banka nakazala sredstva kredita,
točko 1.8: naziv banke, pri kateri ima družba odprt zgoraj naveden račun,
točko 1.12: naslov spletne strani, če jo družba ima (podatek ni obvezen).

2. Izpolnjevanje vstopnih kriterijev
V nadaljevanju je opredeljeno, katere vstopne kriterije družba izpolnjuje v skladu s
posebnimi pogoji in sicer v primeru, da program financiranja zahteva izpolnjevanje
vstopnih kriterijev.

3. Podatki o zaprošenem kreditu
Družba opredeli znesek kredita, ročnost kredita, dobo moratorija ter predviden datum
črpanja.
4. Namen zaprošenega kredita
Družba opredeli naziv projekta oz. namen financiranja, celotne stroške, načrtovane
upravičene stroške ter predvidene druge vire financiranja. V primeru Razvojnospodbujevalnega programa za financiranje tehnološko razvojnih projektov podjetje
opredeli tudi, ali želi uveljavljati status MSP.
V zadnjem delu vloge so naštete priloge, ki jih mora podjetje oddati za dokončno
oddajo vloge.
S klikom na gumb ODDAJ se vloga posreduje SID banki, ki vlogo pregleda in družbo
obvesti ali je vloga primerna za financiranje v okviru želenega programa financiranja.
V primeru, da družba ne posreduje vseh zahtevanih dokumentov, bo vloga zavrnjena.
V koliko družba dopolni manjkajoče dokumente, lahko vlogo ponovno odda z
elektronskim naslovom pooblaščene osebe za zastopanje in geslom, ki ga je prejela ob
registraciji.

