Załącznik nr 1e do Standardu – IF nr 5

Bank Spółdzielczy w Sieradzu –
produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w
Sieradzu włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.

Zestawienie zawiera następujące 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 w rachunku bieżącym – ,,Kredyt obrotowy 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
1. Przeznaczenie kredytu

Opis
Inwestycje w majątek trwały firmy
Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty założycielskie
2) Dokumenty finansowe (CIT, PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu)
3) Wydłużone uznanie ważności zaświadczeń ZUS, US do 3 m-cy
4) Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok poprzedni i rok bieżący ( Start-up za okres prowadzenia
działalności )
5) Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków
6) Biznes plan lub opis przedsięwzięcia, ewentualnie inne dokumenty
 Do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego (zakup ruchomości) nie więcej niż 300.000 zł w ramach maksymalnego limitu
zaangażowania kredytowego w BS Sieradz
 Start-up od 6 do 12 m-cy maksymalnie 80.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
 Start-up od 12 m-cy do 18 m-cy maksymalnie 180.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
W sytuacjach szczególnych, wynikających ze specyfiki projektu gospodarczego, który ma być finansowany, bank może udzielić kredytu
ponad ww. wartości maksymalne.
Wysokość kredytu wyznaczana w oparciu o:
 Aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 Ocenę zdolności kredytowej i zaproponowane przez kredytobiorcę zabezpieczenie
 Celowość / efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

4.

Minimalna wysokość

Nie została określona

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Kredyt udzielany na okres maksymalnie do 10 lat

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki finansowanego przedsięwzięcia i oceną ryzyka –
wykorzystywane mogą być:
 weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe (awal), poręczenie cywilne, gwarancja bankowa
 przelew (cesja) wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy
 kaucja, blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, hipoteka (LTV max 80% )
 Przyjęcie wniosku kredytowego: 0,00 zł, opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00 zł
 Prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 %
Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
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9.
10.

Okres rozpatrywania wniosku
Oprocentowanie

Do 14 dni
WIBOR 3M plus stała marża nie mniej niż 4,00 p.p.

Parametry produktu bankowego ,,Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z doradztwem w ramach projektu PARP’’
Lp.
1.

Parametry produktu
Przeznaczenie kredytu

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

4.

Minimalna wysokość
Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

5.

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

Opis
Finansowanie bieżącej działalności
Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty założycielskie
2) Dokumenty finansowe (CIT, PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu)
3) Wydłużone uznanie ważności zaświadczeń ZUS, US do 3 m-cy
4) Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok poprzedni i rok bieżący ( Start-up za okres prowadzenia
działalności )
5) Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków
6) Biznes plan lub opis przedsięwzięcia, ewentualnie inne dokumenty
 Do 300.000 zł w ramach maksymalnego limitu zaangażowania kredytowego w BS Sieradz
 Start-up od 6 do 12 m-cy maksymalnie 80.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
 Start-up od 12 m-cy do 18 m-cy maksymalnie 180.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
Wysokość kredytu wyznaczana w oparciu o:
 Aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 Ocenę zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie
 Celowość/efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego
Nie została określona
Kredyt udzielany na okres maksymalnie do 3 lat
Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki finansowanego przedsięwzięcia i oceną ryzyka –
wykorzystywane mogą być:
 Weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe (awal), poręczenie cywilne, gwarancja bankowa
 Przelew (cesja) wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy
 Kaucja, blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, hipoteka
 Przyjęcie wniosku kredytowego: 0,00 zł, opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00 zł
 Prowizja za udzielenie kredytu: 3,00 %
Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
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9.

Okres rozpatrywania wniosku

Do 7 dni

10.

Oprocentowanie

WIBOR 3M plus stała marża nie mniej niż 4,00 p.p.

Parametry produktu bankowego ,,Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP’’
Lp.
1.

Parametry produktu
Przeznaczenie kredytu

Opis
Finansowanie bieżącej działalności
Wymagane dokumenty:

2.

3.

4.
5.

Lista wymaganych dokumentów

Maksymalna wysokość

Minimalna wysokość
Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

1)
2)
3)
4)

Dokumenty założycielskie
Dokumenty finansowe (CIT, PIT, książka przychodów i rozchodów, książka ryczałtu)
Wydłużone uznanie ważności zaświadczeń ZUS, US do 3 m-cy
Bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok poprzedni i rok bieżący (start-up za okres prowadzenia
działalności)
5) Opinie bankowe dotyczące posiadanych rachunków oraz regulowania zobowiązań wobec banków
6) Biznes plan lub opis przedsięwzięcia, ewentualnie inne dodatkowe dokumenty
 Do 300.000 zł w ramach maksymalnego limitu zaangażowania kredytowego w BS Sieradz
 Start-up od 6 do 12 m-cy maksymalnie 80.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
 Start-up od 12 m-cy do 18 m-cy maksymalnie 180.000 zł (łącznego zaangażowania kredytowego w BS Sieradz)
Wysokość kredytu wyznaczana w oparciu o:
 Aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 Ocenę zdolności kredytowej, proponowane zabezpieczenie
 Celowość/efektywność przedsięwzięcia, poziom ryzyka kredytowego
nie została określona
Zalecany okres kredytowania to 12 m-cy z możliwością odnowienia na kolejne 12 m-cy, maksymalny okres do 60 m-cy
Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki finansowanego przedsięwzięcia i oceną ryzyka –
wykorzystywane mogą być:
 Weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe (awal), poręczenie cywilne, gwarancja bankowa
 Przelew (cesja) wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy
 Kaucja, blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, hipoteka
 Przyjęcie wniosku kredytowego: 0,00 zł, opłata za przygotowanie decyzji kredytowej: 0,00 zł
 Prowizja za udzielenie / odnowienie kredytu: 3,00 %, prowizja za gotowość: 0,00%
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8.

Grupa odbiorców

Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.

9.

Okres rozpatrywania wniosku

Do 7 dni

10.

Oprocentowanie

WIBOR 3M plus stała marża Banku nie mniej niż 4,00 p.p.
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