Załącznik nr1h do Standardu – IF nr 8

Societe Generale Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
– produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis czterech zmodyfikowanych produktów SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”.
Zestawienie zawiera następują rodzaje produktów:





Program finansowania samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t ładowności, wózków
widłowych oraz sprzętu IT z doradztwem w ramach projektu PARP
Program finansowania sprzętu medycznego z doradztwem w ramach projektu PARP
Program finansowania maszyn budowlanych, rolniczych i transportu z doradztwem w ramach
projektu PARP
Program finansowania maszyn do obróbki metalu i przetwórstwa tworzyw sztucznych z doradztwem
w ramach projektu PARP
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Załącznik do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie
zwrotne” – Oferta

Program finansowania SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T ŁADOWNOŚCI,
WÓZKÓW WIDŁOWYCH ORAZ SPRZĘTU IT z doradztwem w ramach projektu PARP
1. Przeznaczenie:
 Samochody osobowe
 Samochody dostawcze do 3,5 T ładowności
 Wózki widłowe
 sprzęt IT
2. Lista wymaganych dokumentów:
 Zgodnie z listą wymaganych dokumentów
3. Forma finansowania:
 Leasing
 Pożyczka
4. Maksymalna wysokość:
 Procedura „Uproszczona”
nie więcej 200 000 PLN
Dla sprzętu IT 100 000 PLN


Procedura „Standardowa”
Brak ograniczeń, zależne od decyzji kredytowej

5. Minimalna wysokość:
 50 000 PLN(netto)
6. Waluta transakcji:
 PLN
7. Minimalny i maksymalny okres finansowania:
 Minimalny okres finansowania 12 m-c
 Maksymalny okres finansowania 60 m-c
 Okres finansowania + wiek sprzętu nie może przekroczyć:
Samochody osobowe – 6 lat
Samochody dostawcze do 3,5 T ładowności – 8 lat
Wózki widłowe – 9 lat
Sprzęt IT - tylko nowy
 Procedura „Standardowa”
- zależne od decyzji kredytowej
8. Formy zabezpieczenia:
 Standardowym zabezpieczenie oprócz sprzętu jest weksel in blanco klienta wraz z deklaracją
wekslową/porozumieniem wekslowym i poręczeniem współmałżonka (dla osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą lub spółki cywilnej)
 Przy pożyczce dodatkowo Zastaw Rejestrowy – na sprzęcie rejestrowanym (sam.), lub
 Przewłaszczenie – na sprzęcie nie rejestrowalnym
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W przypadku klienta, który nie spełnia naszych kryteriów transakcja może dojść do skutku po
ustanowieniu dodatkowych, innych niż ww., płynnych zabezpieczeń (gotówka, aktywa łatwe do
upłynnienia itp.).

9. Prowizje i opłaty:
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0%
10. Grupa odbiorców:
 MŚP osoby fizyczne, w tym spółki cywilne
 MŚP posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi
posiadające zdolność prawną w tym spółki: jawna, partnerska, komandytowa,
komandytowoakcyjna
11. Okres rozpatrywania wniosku:
 do 2 dni roboczych.

Program finansowania SPRZĘTU MEDYCZNEGO z doradztwem w ramach projektu PARP
1. Przeznaczenie:
 USG
 RTG, EKG, MAMMOGRAFIA
 UNITY STOMATOLOGICZNE, PROTETYCZNE
 AUTOKLAWY
 STOŁY CHIRURGICZNE, ŁÓŻKA GINEKOLOGICZNE
 URZĄDZENIA OKULISTYCZNE
 INNE PŁYNNE AKTYWA MEDYCZNE
2. Lista wymaganych dokumentów:
 Zgodnie z listą wymaganych dokumentów
3. Forma finansowania:
 Leasing
 Pożyczka
4. Maksymalna wysokość:
 Procedura „Uproszczona”
Do 300 000 PLN


Procedura „Standardowa”
Brak ograniczeń, zależne od decyzji kredytowej

5. Minimalna wysokość:
 50 000 PLN(netto)
6. Waluta transakcji:
 PLN lub EUR
7. Minimalny i maksymalny okres finansowania:
 Minimalny okres finansowania 12 m-c
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Maksymalny okres finansowania 60 m-c

8. Formy zabezpieczenia:
 Standardowym zabezpieczenie oprócz sprzętu jest weksel in blanco klienta wraz z
deklaracją/porozumieniem wekslowym i poręczeniem współmałżonka (dla osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą lub spółki cywilnej)
 Przy pożyczce dodatkowo Zastaw Rejestrowy – na sprzęcie rejestrowanym (sam.), lub
 Przewłaszczenie – na sprzęcie nie rejestrowalnym
 W przypadku klienta, który nie spełnia naszych kryteriów transakcja może dojść do skutku po
ustanowieniu dodatkowych, innych niż ww., płynnych zabezpieczeń (gotówka, aktywa łatwe do
upłynnienia itp.).
9. Prowizje i opłaty:
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0%
10. Grupa odbiorców:
 MŚP osoby fizyczne, w tym spółki cywilne
 MŚP posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi
posiadające zdolność prawną w tym spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
indywidualne praktyki lekarskie, gabinety stomatologiczne itp.
11. Okres rozpatrywania wniosku:
 do 2 dni roboczych.

Program finansowania MASZYN BUDOWLANYCH, ROLNICZYCH i TRANSPORTU z doradztwem w
ramach projektu PARP
1. Przeznaczenie:
 Maszyny budowlane
 Maszyny rolnicze
 Transport
2. Lista wymaganych dokumentów:
 Zgodnie z listą wymaganych dokumentów
3. Forma finasowania:
 Leasing
 Pożyczka
4. Maksymalna wysokość:
 Procedura „Uproszczona”
Maszyny budowlane - maksymalny limit zaangażowania (po opłacie wstępnej) 500 000 PLN
Maszyny rolnicze - maksymalny limit zaangażowania (po opłacie wstępnej) 300 000 PLN
Transport – dla pojazdów nowych 1 000 000 PLN
dla pojazdów używanych 500 000 PLN
 Procedura „Standardowa”
Brak ograniczeń, zależne od decyzji kredytowej
5. Minimalna wysokość:
 50 000 PLN(netto)
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6. Waluta transakcji:
 PLN lub EUR
7. Minimalny i maksymalny okres finansowania:
 Minimalny okres finansowania 12 m-c
 Maszyny budowlane
Maksymalny okres finansowania 60 m-c
Okres finansowania + wiek sprzętu w procedurze „Uproszczonej” nie może przekroczyć 9 lat;
 Maszyny rolnicze
Maksymalny okres 120 m-c
Okres finansowania + wiek sprzętu w procedurze „Uproszczonej” nie może przekroczyć 14 lat;
 Transport
Maksymalny okres 60 m-c
Okres finansowania + wiek sprzętu w procedurze „Uproszczonej” nie może przekroczyć 9 lat;
8. Formy zabezpieczenia:
 Standardowym zabezpieczenie oprócz sprzętu jest weksel in blanco klienta wraz z deklaracją
wekslową/porozumieniem wekslowym i poręczeniem współmałżonka (dla osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą lub spółki cywilnej)
 Przy pożyczce dodatkowo zastaw rejestrowy, lub przewłaszczenie
 W przypadku klienta, który nie spełnia naszych kryteriów transakcja może dojść do skutku po
ustanowieniu dodatkowych, innych niż ww., płynnych zabezpieczeń (gotówka, aktywa łatwe do
upłynnienia itp.).
9. Prowizje i opłaty:
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0%
10. Grupa odbiorców:
 MŚP osoby fizyczne, w tym spółki cywilne
 MŚP posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi
posiadające zdolność prawną w tym spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
11. Okres rozpatrywania wniosku:
 do 3 dni roboczych.

Program finansowania MASZYN DO OBRÓBKI METALU I PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH z doradztwem w ramach projektu PARP
1. Przeznaczenie:
 Maszyny do obróbki metali
 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 Maszyny do obróbki drewna, kamienia i szkła
2. Lista wymaganych dokumentów:
 Zgodnie z listą wymaganych dokumentów
3. Forma finansowania:
 Leasing
 Pożyczka
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4. Maksymalna wysokość:
 Procedura „Uproszczona”
Maksymalny limit zaangażowania (po opłacie wstępnej) 600 000 PLN
 Procedura „Standardowa”
Brak ograniczeń, zależne od decyzji kredytowej
5. Minimalna wysokość:
 50 000 PLN(netto)
6. Waluta transakcji:
 PLN lub EUR
7. Minimalny i maksymalny okres finansowania:
 Minimalny okres finansowania 12 m-c
 Maksymalny okres finansowania 60 m-c
 Okres finansowania + wiek sprzętu w procedurze „Uproszczonej” nie może przekroczyć 9 lat; w
przypadku dłuższych okresów procedura „Standardowa”
 Okres finansowania + wiek sprzętu w procedurze „Standardowej” zależny od decyzji Działu Ryzyka
8. Formy zabezpieczenia:
 Standardowym zabezpieczeniem oprócz sprzętu jest weksel in blanco klienta wraz z deklaracją
wekslową/porozumieniem wekslowym i poręczeniem współmałżonka współmałżonka (dla osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej)
 Przy pożyczce dodatkowo zastaw rejestrowy, lub przewłaszczenie
 W przypadku klienta, który nie spełnia naszych kryteriów transakcja może dojść do skutku po
ustanowieniu dodatkowych, innych niż ww., płynnych zabezpieczeń (gotówka, aktywa łatwe do
upłynnienia itp.).
9. Prowizje i opłaty:
 Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0%
10. Grupa odbiorców:
 MŚP osoby fizyczne, w tym spółki cywilne
 MŚP posiadające osobowość prawną oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi
posiadające zdolność prawną w tym spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
11. Okres rozpatrywania wniosku:
 do 3 dni roboczych.
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