Załącznik nr 1f do Standardu – IF nr 6

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Banku Spółdzielczego w
Ciechanowcu 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 z doradztwem w ramach projektu PARP’’,
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – ,,Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z
doradztwem w ramach projektu PARP’’.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Parametry produktu bankowego „Kredyt inwestycyjny z doradztwem w ramach projektu PARP”
Lp.

Parametry produktu

1.

Przeznaczenie kredytu

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

4.

Minimalna wysokość

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

9.

Okres rozpatrywania wniosku

10.

Oprocentowanie

Opis
Finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego majątku lub trwałe zwiększenie istniejącego
majątku
Wymagane dokumenty:
1) Dokumenty założycielskie,
2) Dokumenty finansowe,
3) Zaświadczenie z ZUS i US,
4) Projekcja finansowa za rok poprzedni i na okres kredytowania (może być w ramach biznes planu) tj. bilans r-k wyników oraz
przepływy; start-up projekcja finansowa rok bieżący i okres kredytowania,
5) Biznes plan,
6) Opinie bankowe dotyczące rachunków w innych bankach,
7) Ewentualnie inne dokumenty.
 max 80% wartości przedsięwzięcia, do 250 000 zł lub wyższych w uzgodnieniu z bankiem,
 środki własne Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia.
Start up – do 100% wartości przedsięwzięcia, do 80 000 zł.
Nie została określona
 do 8 lat w ratach uzgodnionych z bankiem,
 karencja w uzgodnieniu z bankiem do 12 miesięcy.
Start up – do 12 miesięcy okres spłaty.
 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 Weksel In blanco,
 Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z bankiem,
 W przypadku zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości komercyjnej LTV min.75%.


Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt 2% (płatne w dniu podpisania umowy o kredyt).

Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
do 7 dni roboczych.
Średniomiesięczny WIBOR 3M plus marża banku 5%.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Parametry produktu bankowego ,,Kredyt obrotowy z doradztwem w ramach projektu PARP’’
Lp.
1.

Parametry produktu
Przeznaczenie kredytu

2.

Lista wymaganych dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

Do 100 tys. zł, start up do 30 000 zł.

4.

Minimalna wysokość
Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Nie została określona.
Okres spłaty od 6 m-cy do 3 lat w ratach uzgodnionych z bankiem, start up okres spłaty do 6 miesięcy.

5.

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

9.

Okres rozpatrywania wniosku

10.

Oprocentowanie

Opis
Finansowanie bieżącej działalności związanej z przedsięwzięciem.
Wymagane dokumenty:
 Dokumenty założycielskie,
 Dokumenty finansowe,
 Zaświadczenie z ZUS i US,
 Projekcja finansowa za rok poprzedni i na okres kredytowania tj. bilans r-k wyników oraz przepływy. Start-up projekcja
finansowa na rok,
 Opis przedsięwzięcia,
 Opinie bankowe dotyczące rachunków w innych bankach,
 Ewentualnie inne dokumenty.

 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 Weksel In blanco,
 Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z bankiem,
 W przypadku zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości komercyjnej LTV min.75%.
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt 2% (płatne w dniu podpisania umowy o kredyt).
Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.
do 7 dni roboczych.
Średniomiesięczny WIBOR 3M plus marża banku 6%.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Parametry produktu bankowego ,,Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z doradztwem w ramach projektu PARP’’
Lp.
1.

Parametry produktu
Przeznaczenie kredytu

Opis
Finansowanie bieżącej działalności związanej z przedsięwzięciem.
Wymagane dokumenty:

2.

Lista wymaganych dokumentów










3.

Maksymalna wysokość

4.

Minimalna wysokość
Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

5.

Dokumenty założycielskie,
Dokumenty finansowe,
Zaświadczenie z ZUS i US,
Projekcja finansowa za rok poprzedni i na okres kredytowania tj. bilans r-k wyników oraz przepływy – startup projekcja
finansowa na rok,
Opis przedsięwzięcia,
Opinie bankowe dotyczące rachunków w innych bankach,
Historia rachunku bieżącego za ostatni rok,
Ewentualnie nne dokumenty.

 Do 200 000 zł, start up do 15 000 zł
nie została określona
Do 12 miesięcy.
 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 Weksel In blanco,
 Inne formy zabezpieczenia uzgodnione z bankiem,
 W przypadku zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości komercyjnej LTV min.75%.
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt 2% (płatne w dniu podpisania umowy o kredyt).

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

7.

Prowizje i opłaty

8.

Grupa odbiorców

Osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą.

9.

Okres rozpatrywania wniosku

10.

Oprocentowanie

do 7 dni roboczych.
Średniomiesięczny WIBOR 3M plus marża banku 7%.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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11.

Uwagi:

Rachunek bieżący w BS Ciechanowiec – obroty firmy przez rachunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

