Załącznik nr 1a do Standardu – IF nr 1

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie
– produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów banku spółdzielczego
SKbank włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową usługą
pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP
w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie
zwrotne”.
Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:


Kredyt inwestycyjny - „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”,



Kredyt obrotowy – „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w
ramach projektu PARP”,



Kredyt obrotowy, linia w rachunku bieżącym– „Kredyt obrotowy w formie linii
kredytowej w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”.
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Parametry produktu bankowego „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”
Lp.

Parametry produktu

Opis

1.

Przeznaczenie kredytu

Inwestycje w majątek trwały firmy
Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dokumenty założycielskie
Dokumenty finansowe (CIT,PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu)
Zaświadczenia ZUS, US lub wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające ich opłacenie
Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 rok poprzedni i rok bieżący
Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków
Biznes plan lub opis przedsięwzięcia
Inne dodatkowe dokumenty

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

 Do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego nie więcej niż 250.000 zł w ramach maksymalnego limitu zaangażowania kredytowego
 Startup do 6 m-cy maksymalnie 50.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego)
 Okres funkcjonowania: pow. 6 m-cy: maksymalnie 250.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego)

4.

Minimalna wysokość

-

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

1 m-c / 96 m-cy

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)






7.

Prowizje i opłaty

 Przyjęcie wniosku kredytowego do 250.000 zł – 0,00 zł
 Opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00%
 Prowizja za postawienie środków do dyspozycji Kredytobiorcy: do 2,00%

8.

Grupa odbiorców

MŚP oraz start-up’y

9.

Okres rozpatrywania wniosku

Do 3 dni

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Weksel własny in blanco
Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z SK bankiem
W przypadku zabezpieczenia rzeczowego, w tym hipoteki: LTV – min. 80%
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10.

Oprocentowanie

Od 10,50% do 13,00%

Parametry produktu bankowego „Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP”
Lp.

Parametry produktu

Opis

1.

Przeznaczenie kredytu

Finasowanie działalności bieżącej
Wymagane dokumenty:

2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lista wymaganych dokumentów

Dokumenty założycielskie
Dokumenty finansowe (CIT,PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu)
Zaświadczenia ZUS, US lub wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające ich opłacenie
Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 rok poprzedni i rok bieżący
Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków
Inne dodatkowe dokumenty

3.

Maksymalna wysokość






4.

Minimalna wysokość

-

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

1 m-c / 36 m-cy

6.

7.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

Prowizje i opłaty






Do 250.000 zł w ramach maksymalnego limitu zaangażowania kredytowego.
Startup do 3 m-cy: maksymalnie 20.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego).
Okres funkcjonowania: od 3 m-cy do 6 m-cy: maksymalnie 50.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego).
Okres funkcjonowania: pow. 6 m-cy: maksymalnie 250.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego).

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Weksel własny in blanco
Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z SK bankiem
W przypadku zabezpieczenia rzeczowego, w tym hipoteki: LTV – min. 80%

 Przyjęcie wniosku kredytowego do 250.000 zł – 0,00 zł
 Opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00%
 Prowizja za postawienie środków do dyspozycji Kredytobiorcy: do 1,50%
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 Za administrowanie kredytem: 0,00 zł
8.

Grupa odbiorców

MŚP oraz start-up’y

9.

Okres rozpatrywania wniosku

Do 2 dni

10.

Oprocentowanie

Od 10,50% do 12,00%

Parametry produktu bankowego „Kredyt obrotowy w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP”
Lp.

Parametry produktu

Opis

1.

Przeznaczenie kredytu

Finasowanie działalności bieżącej

Lista wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty założycielskie
2) Dokumenty finansowe (CIT,PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu),
3) Zaświadczenia ZUS, US lub wyciągi z rachunku bankowego potwierdzające ich opłacenie,
4) Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 1 rok poprzedni i rok bieżący,
5) Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków,
6) Inne dodatkowe dokumenty

3.

Maksymalna wysokość






4.

Minimalna wysokość

-

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

12 m-cy

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)







7.

Prowizje i opłaty

 Przyjęcie wniosku kredytowego do 250 000 zł – 0,00 zł

2.

Do 250.000 zł w ramach maksymalnego limitu zaangażowania kredytowego
Startup do 3 m-cy: maksymalnie 20.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego)
Okres funkcjonowania: od 3 m-cy do 6 m-cy: maksymalnie 50.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego)
Okres funkcjonowania: pow. 6 m-cy: maksymalnie 250.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego)

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Obroty miesięczne na rachunku bieżącym na poziomie od 50% do 80% uruchomionej linii kredytowej
Weksel własny in blanco
Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z SK bankiem
W przypadku zabezpieczenia rzeczowego, w tym hipoteki: LTV – min. 80%
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Opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00%
Prowizja za postawienie środków do dyspozycji Kredytobiorcy: do 1,00%
Za administrowanie kredytem: 0,00 zł
Od kwoty niewykorzystanego kredytu w linii kredytowej: do 0,5% miesięcznie.

8.

Grupa odbiorców

MŚP oraz start-up’y

9.

Okres rozpatrywania wniosku

Do 2 dni

10.

Oprocentowanie:

Od 8,00% do 9,50%
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