ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ON LINE ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ SITE (www.microstars.gr)
Είσοδος στο...(link για την "on line" αίτηση)
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ E-MAIL
Αυτόματη αποστολή κωδικών (password) στο e-mail
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
Υποχρεωτική αλλαγή κωδικών (password)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ E-MAIL

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ E-MAIL
ΓΙΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΙΤΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
“ON LINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ”
Α. ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ









Εισέρχεστε στην εφαρμογή «on line αίτησης δανείου» (https://www.microstars.gr/app/) και
πραγματοποιείτε «εγγραφή» συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της
επιχείρησης (αιτών) και το e-mail του.
Αυτομάτως θα αποσταλεί κωδικός πρόσβασης στο δηλωθέν e-mail για την είσοδό σας στην
εφαρμογή.
Εισέρχεστε στην εφαρμογή «on line αίτησης δανείου» (https://www.microstars.gr/app/) και
πατάτε «σύνδεση» καταχωρώντας το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε λάβει. Η
εφαρμογή, για λόγους ασφαλείας, θα σας ζητήσει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με
έναν της επιλογής σας. Με το e-mail και τον νέο αυτό κωδικό θα εισέρχεστε ανά πάσα
στιγμή στην εφαρμογή.
Συμπληρώνετε το πεδίο «πληροφορίες» που αφορά βασικά στοιχεία για την επιχείρηση και
τον αιτούντα και στη συνέχεια καλείστε να απαντήσετε σε ένα σύντομο «ερωτηματολόγιο»
12 ερωτήσεων κλειστού τύπου (απαντήσεις με ΝΑΙ/ΟΧΙ) ώστε να διαπιστωθεί εάν
πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης δανείου.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα λαμβάνετε απάντηση μέσω e-mail προκειμένου να
προχωρήσετε ή όχι στο επόμενο στάδιο της κύριας αίτησης δανείου.

Β. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ












Σε περίπτωση θετικής απάντησης, το e-mail που θα λάβετε συνοδεύεται από δικαιολογητικά
που πρέπει να προσκομιστούν ανάλογα με την νομική μορφή της εταιρίας και σχετικά
έντυπα προς συμπλήρωση (έντυπο προβλεπόμενων ταμειακών ροών, έντυπο οικογενειακού
προγραμματισμού και αίτηση παροχής πληροφοριών προς την «Τειρεσίας ΑΕ»)
Συμπληρώνετε το πεδίο «αίτηση δανείου» απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο 23
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με αναλυτικό σχολιασμό καθώς και επισύναψη των
απαραίτητων δικαιολογητικών που αποτελεί και το κυρίως μέρος της αίτησης δανείου.
Με την υποβολή της αίτησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επικοινωνεί στέλεχος του
microSTARS μαζί σας για να κανονιστεί μια συνάντηση και να ακολουθήσει η διαδικασία της
αξιολόγησης του αιτήματος.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα αρχεία που μπορούν να επισυναφθούν στις ερωτήσεις 24 και 25 είναι μόνο τύπου excel
Τα αρχεία που μπορούν να επισυναφθούν στην ερώτηση 26 είναι μόνο τύπου excel και PDF
Σε περίπτωση που δεν απαντηθεί το σύνολο των ερωτήσεων ή δεν συμπληρωθούν σχετικά
σχόλια όπου απαιτείται, δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση μη
αποδεκτής καταχώρησης εμφανίζεται μήνυμα λάθους που παραπέμπει στην σχετική
ερώτηση.
Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης (σε κάθε στάδιο) της αίτησης ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία σε άλλη χρονική στιγμή

