Załącznik nr 1d do Standardu – IF nr 4

Deutsche Bank Polska S.A.
– produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A.
(DBP), włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.
Oferta DBP dotyczy dwóch grup klientów klasyfikowanych w segmentach A, B oraz C, D i E.
1)

Charakterystyka klientów w segmentach A i B:
Przedsiębiorcy, których roczne przychody netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
nie przekraczają 3,2 MPLN.

2)

Charakterystyka klientów w segmentach C, D i E
Przedsiębiorcy, których roczne przychody netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy
przekraczają 3,2 MPLN.

Wymagania ogólne
Firma musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 24 miesiące.
Finansowanie w ramach Oferty wyłącznie w PLN.

Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:
Dla segmentu A i B:




Kredyt w rachunku bieżącym (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”)
z doradztwem w ramach projektu PARP,
Kredyt obrotowy nieodnawialny (wraz z rachunkiem bankowym „Pakiet DB Firma”)
z doradztwem w ramach projektu PARP,
Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP.

Dla pozostałych segmentów:




Kredyt w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP,
Kredyt obrotowy nieodnawialny z doradztwem w ramach projektu PARP,
Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP.
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Oferta – „PROGRAM PARP AB”
Parametry produktu bankowego - Kredyt Inwestycyjny dla segmentów A, B
Lp.

z doradztwem w ramach projektu PARP

Parametry produktu



Opis

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie inwestycji (z wyłączeniem refinansowania)

2.

Lista wymaganych dokumentów

 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami (uproszczenie wniosku kredytowego, ograniczenie liczby załączników)
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 2 lata
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów na koniec okresu bieżącego
 Kopie rocznych deklaracji podatkowych za ostanie 2 lata obrotowe
 Dokumenty stanowiące specyfikację przedmiotu inwestycji
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Prognoza, wymagana wyłącznie na okres maksymalnie do 5 lat (w przypadku krótszego okresu kredytowania – na ten
okres)
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania

3.

Maksymalna wysokość

3 000 000 zł

4.

Minimalna wysokość

50 000 zł

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 10 lat (z możliwością wydłużenia okresu kredytowania do 15 lat przy zabezpieczaniu hipoteką)

1.

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)







7.

Prowizje i opłaty

 Prowizja przygotowawcza: brak
 Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
 Oprocentowanie: marża 3,5% + WIBOR 1M/3M

8.

Grupa odbiorców

Dla klientów segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)

9.

Okres rozpatrywania wniosku

72 h (nie dotyczy kredytów zabezpieczonych hipoteką)

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja de minimis BGK (do decyzji Banku)
Zabezpieczenia rzeczowe i nierzeczowe zgodne z katalogiem DBP
Ubezpieczenie spłaty kredytu na skutek zgonu, NNW (z oferty Banku)
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Oferta – „PROGRAM PARP CDE”
Parametry produktu bankowego - Kredyt Inwestycyjny dla segmentów CDE z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp.
1.

Parametry produktu
Przeznaczenie kredytu

Opis

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.
4.

Maksymalna wysokość
Minimalna wysokość
Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

5.



Finansowanie inwestycji
 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Pełna księgowość:
 Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata z informacją dodatkową
 Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli wymagane)
 Pisemne sprawozdanie z działalności zarządu
 Uchwała / informacja o podziale zysku
 Bilans i rachunek wyników (lub F01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia
wniosku kredytowego
 Struktura wiekowa należności / zobowiązań handlowych wg kontrahentów (jeżeli suma przeterminowanych o 30 dni i
więcej przekracza 10% ogólnego poziomu)
 Wyciąg z rachunku bieżącego
 Dokumenty stanowiące specyfikację przedmiotu inwestycji
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Prognoza, wymagana wyłącznie na okres maksymalnie do 5 lat (w przypadku krótszego okresu kredytowania – na ten
okres)
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania
5 000 000 zł
100 000 zł
Do 10 lat (z możliwością wydłużenia okresu kredytowania do 15 lat przy zabezpieczaniu hipoteką)

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców









Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja BGK (w tym de minimis, o ile klient spełnia wymagania ustalone w ramach projektu PARP)
Zabezpieczenia rzeczowe i nierzeczowe zgodne z katalogiem DBP
Prowizja przygotowawcza: brak
Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie w granicach 1,5%-4,0% uzależniona od ryzyka kredytowego transakcji +
WIBOR 1M/3M

Dla klientów spoza segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)
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9.

Zależnie od poziomu skomplikowania projektu

Okres rozpatrywania wniosku

Oferta – „PROGRAM PARP AB”
Parametry produktu bankowego - Kredyt Obrotowy Nieodnawialny dla segmentów A, B
Lp.
1.

Parametry produktu

z doradztwem w ramach projektu PARP



Opis

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie obrotowych potrzeb kredytowych

2.

Lista wymaganych dokumentów

 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami (uproszczenie wniosku kredytowego, ograniczenie liczby załączników)
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 2 lata
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów na koniec okresu bieżącego
 Kopie rocznych deklaracji podatkowych za ostanie 2 lata obrotowe
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania

3.

Maksymalna wysokość

800 000 zł

4.

Minimalna wysokość

50 000 zł

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 36 miesięcy

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)







7.

Prowizje i opłaty

 Prowizja przygotowawcza: brak
 Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
 Oprocentowanie: marża 3,5% + WIBOR 1M/3M

8.

Grupa odbiorców

Dla klientów segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)

9.

Okres rozpatrywania wniosku

48 h

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja BGK (w tym de minimis)
Zabezpieczenia rzeczowe i nierzeczowe zgodne z katalogiem DBP
Ubezpieczenie spłaty kredytu na skutek zgonu, NNW (z oferty Banku)
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Parametry produktu bankowego – rachunek bankowy „Pakiet DB Firma” z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp.

Parametry produktu

Opis „Oferta DB WITA”

1.

Prowadzenie rachunku głównego

10 zł

2.

Prowadzenie rachunku pomocniczego w zł i w walutach

5 zł

3.

Wymagane średniomiesięczne saldo na rachunkach, które zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w zł

Brak

4.

Opłata za wydanie czytnika db powerNET

80 zł

5.

Realizacja polecenia przelewu ELIXIR (do banku krajowego, ZUS, US, dyspozycje z przyszłą datą realizacji) db powerNET

0,75 zł

6.

Realizacja polecenia przelewu ELIXIR (do banku krajowego, ZUS, US, dyspozycje z przyszłą datą realizacji) db easyNET

1,00 zł

7.

Realizacja zlecenia stałego db powerNET

0 zł

8.

Realizacja zlecenia stałego db easyNET

0 zł

9.

Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

0,1% min. 30 zł max. 125 zł

10.

Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie tego kraju, złożone za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

0,1% min. 30 zł max. 125 zł

11.

Przelewy europejskie wysyłane za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

12.

Przelewy przychodzące

1 gratis
0 zł
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Oferta – „PROGRAM PARP CDE”
Parametry produktu bankowego – Kredyt Obrotowy Nieodnawialny dla segmentów CDE z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp.
1.

Parametry produktu



Opis

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie obrotowych potrzeb kredytowych

2.

Lista wymaganych dokumentów

 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Pełna księgowość:
 Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata z informacją dodatkową
 Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli wymagane)
 Pisemne sprawozdanie z działalności zarządu
 Uchwała / informacja o podziale zysku
 Bilans i rachunek wyników (lub F01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia
wniosku kredytowego
 Struktura wiekowa należności / zobowiązań handlowych wg kontrahentów (jeżeli suma przeterminowanych o 30 dni i
więcej przekracza 10% ogólnego poziomu)
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania

3.

Maksymalna wysokość

2 000 000 zł

4.

Minimalna wysokość

100 000 zł

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 36 miesięcy

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)






7.

Prowizje i opłaty

 Prowizja przygotowawcza: brak
 Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
 Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie w granicach 1,5%-3,25% uzależniona od ryzyka kredytowego transakcji +
WIBOR 1M/3M

8.

Grupa odbiorców

Dla klientów spoza segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)

9.

Okres rozpatrywania wniosku

48 h

6.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja BGK (w tym de minimis, o ile klient spełnia wymagania ustalone w ramach projektu PARP)
Zabezpieczenia rzeczowe i nierzeczowe zgodne z katalogiem DBP
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Oferta – „PROGRAM PARP AB”
Parametry produktu bankowego - Kredyt w rachunku bieżącym dla segmentów A, B
Lp.
1.

Parametry produktu

z doradztwem w ramach projektu PARP



Opis

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie obrotowych potrzeb kredytowych

2.

Lista wymaganych dokumentów

 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami (uproszczenie wniosku kredytowego, ograniczenie liczby załączników)
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów za ostatnie 2 lata
 Kopia podatkowej książki przychodów i rozchodów na koniec okresu bieżącego
 Kopie rocznych deklaracji podatkowych za ostanie 2 lata obrotowe
 Wyciąg z rachunku bieżącego
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania

3.

Maksymalna wysokość

500 000 zł, nie więcej niż dwukrotność średniomiesięcznych przychodów netto ze sprzedaży, pomniejszona o kwotę
przyznanych odnawialnych produktów kredytowych

4.

Minimalna wysokość

50 000 zł

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużania

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)






Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja BGK (w tym de minimis)
Ubezpieczenie spłaty kredytu na skutek zgonu, NNW (z oferty Banku)

7.

Prowizje i opłaty






Prowizja przygotowawcza: brak
Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: 2% rocznie
Oprocentowanie: marża 3,5% + WIBOR 1M/3M

8.

Grupa odbiorców

Dla klientów segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)

9.

Okres rozpatrywania wniosku

48 h

6.
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Parametry produktu bankowego – rachunek bankowy „Pakiet DB Firma” z doradztwem w ramach projektu PARP z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp.

Parametry produktu

Opis „Oferta DB WITA”

1.

Prowadzenie rachunku głównego

10 zł

2.

Prowadzenie rachunku pomocniczego w zł i w walutach

5 zł

3.

Wymagane średniomiesięczne saldo na rachunkach, które zwalnia z opłaty za prowadzenie rachunku głównego w zł

Brak

4.

Opłata za wydanie czytnika db powerNET

80 zł

5.

Realizacja polecenia przelewu ELIXIR (do banku krajowego, ZUS, US, dyspozycje z przyszłą datą realizacji) db powerNET

0,75 zł

6.

Realizacja polecenia przelewu ELIXIR (do banku krajowego, ZUS, US, dyspozycje z przyszłą datą realizacji) db easyNET

1,00 zł

7.

Realizacja zlecenia stałego db powerNET

0 zł

8.

Realizacja zlecenia stałego db easyNET

0 zł

9.

Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG złożone za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

0,1% min. 30 zł max. 125 zł

10.

Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie tego kraju, złożone za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

0,1% min. 30 zł max. 125 zł

11.

Przelewy europejskie wysyłane za pośrednictwem db easyNET lub db powerNET

12.

Przelewy przychodzące

1 gratis
0 zł
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Lp.
1.

Oferta – „PROGRAM PARP CDE”
Parametry produktu bankowego - Kredyt w rachunku bieżącym dla segmentów CDE z doradztwem w ramach projektu PARP
Parametry produktu
Opis



Przeznaczenie kredytu

Finansowanie obrotowych potrzeb kredytowych

2.

Lista wymaganych dokumentów

 Wypełniony wniosek kredytowy wraz z załącznikami
 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (jeżeli nie wskazują go inne dokumenty rejestrowe)
 Pełna księgowość:
 Bilans i rachunek wyników za ostatnie 2 lata z informacją dodatkową
 Opinia i raport biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe (jeśli wymagane)
 Pisemne sprawozdanie z działalności zarządu
 Uchwała / informacja o podziale zysku
 Bilans i rachunek wyników (lub F01) na koniec miesiąca (kwartału) poprzedzającego miesiąc (kwartał) złożenia
wniosku kredytowego
 Struktura wiekowa należności / zobowiązań handlowych wg kontrahentów (jeżeli suma przeterminowanych o 30 dni i
więcej przekracza 10% ogólnego poziomu)
 Wyciąg z rachunku bieżącego
 Zaświadczenia z ZUS/US wymagane do uruchomienia kredytu
 Opinie bankowe i leasingowe wymagane do uruchomienia finansowania

3.

Maksymalna wysokość

4.

Minimalna wysokość

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużania

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)






Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w DBP
Gwarancja BGK (w tym de minimis, o ile klient spełnia wymagania ustalone w ramach projektu PARP)
Zabezpieczenia rzeczowe i nierzeczowe zgodne z katalogiem DBP






Prowizja przygotowawcza: brak
Prowizja za wcześniejszą spłatę: 0,5%
Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: 0,1% miesięcznie
Oprocentowanie: marża ustalana indywidualnie w granicach 1,5%-3,25% uzależniona od ryzyka kredytowego transakcji +
WIBOR 1M/3M

6.

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

2 000 000 zł, nie więcej niż dwukrotność średniomiesięcznych przychodów netto ze sprzedaży, pomniejszona o kwotę
przyznanych odnawialnych produktów kredytowych
100 000 zł

Dla klientów spoza segmentu A i B (zgodnie z definicją segmentów)
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9.

Okres rozpatrywania wniosku

48 h
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