Zał nr 3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1g do Standardu – IF nr 7

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


kredyt obrotowy w rachunku bieżącym,



kredyt inwestycyjny.

Informacje ogólne
a. segmenty klientów:
 segment A: nie prowadzi pełnej sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o rachunkowości, lub
 segment B: prowadzi pełną sprawozdawczość finansową, zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie
o rachunkowości, oraz uzyskał przychody roczne netto za poprzedni rok obrotowy mniejsze niż
10 mln zł;
b. opcje kredyt inwestycyjnego:
 opcja I: kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych „bez biznes planu” (tylko
segment A),
 opcja II: kredyt inwestycyjny na zasadach ogólnych (segment A i B);
c. firma musi prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy;
d. łączenie modyfikacji w przypadku kredytu inwestycyjnego1, tzn.:
kredyt inwestycyjny ze środków EBI (marża obniżona o 30 p.b.)
+
zabezpieczenie w postaci gwarancji de minimis (niższy wkład własny, dłuższy okres
kredytowania)
+
prowizja przygotowawcza 0%.

1

pod warunkiem spełnienia kryteriów kwalifikujących do kredytu ze środków EBI i programu gwarancji de minimis.

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Świadczenie
reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o
produktach i usługach bankowych dostępna jest w oddziałach Banku BGŻ oraz na stronie www.bgz.pl
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Parametry produktu bankowego „Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych”
Lp.

Parametry produktu

Opis

1.

Przeznaczenie kredytu

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz z procesem
rozliczeń pieniężnych, a także finansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami z
wyłączeniem zapasów trudno zbywalnych, nieściągalnych należności i innych nieprawidłowych aktywów.

2.

Lista wymaganych dokumentów

Zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów
Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może być wyższa niż :
1. Segment A:

3.

a) dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący Klienta z ostatnich 12 miesięcy i nie więcej niż 500.000 PLN lub,
b) w przypadku kredytu udzielanego pod zabezpieczenie jedynie w postaci gwarancji de minimis BGK - dwukrotność
średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący Klienta z ostatnich 12 miesięcy i nie więcej niż 25 % przychodów z prowadzonej
działalności za ostatni rok obrotowy

Maksymalna wysokość

2. Segment B:
a)

trzykrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący Klienta z ostatnich 12 miesięcy, jeżeli kredyt będzie
dodatkowo zabezpieczony gwarancją de minimis BGK w wysokości 60 % kwoty kredytu.

4.

Minimalna wysokość

nie dotyczy

5.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

Do 12 miesięcy,
z możliwością przedłużenia na kolejny okres

6.

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

a)
b)
c)
d)
e)

Hipoteka
Zastaw rejestrowy
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Kaucja
Gwarancja de minimis BGK (w przypadku klientów z segmentu A może stanowić jedyne zabezpieczenie dla nowo udzielanego
kredytu)
f) Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych
g) inne zgodne z instrukcją zabezpieczeń (segment B)
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7.

Prowizje i opłaty

a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego: min. 0,1%, min. 100 zł2
b) przygotowawcza: 1%

8.

Grupa odbiorców

Klienci z segmentu A i B

9.

Okres rozpatrywania wniosku

od 24h

10.

Oprocentowanie

oprocentowanie: WIBOR 1M + marża Banku
a) segment A: marża wyliczana przy zastosowaniu metody Risk Based Pricing
b) segment B: min. 4%

2

w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej.
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Parametry produktu bankowego „Kredyt inwestycyjny”
Lp.

Parametry produktu

Opis

1.

Przeznaczenie kredytu

Opcja I: finansowanie inwestycji o charakterze odtworzeniowym, tj. m.in. na zakup środków transportu, zakup maszyn i urządzeń, zakup
sprzętu biurowego, remont lub przebudowę nieruchomości dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, a także na wykup nieruchomości
aktualnie wynajmowanej przez Klienta związanej z profilem prowadzonej przez niego działalności.;
Opcja II: finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych.

2.

Lista wymaganych dokumentów

Zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów

3.

Maksymalna wysokość

Maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może być wyższa niż:
a) 80% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego lub,
b) 90% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego w przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji de minimis

4.

Minimalna wysokość

nie dotyczy
Opcja I: zgodnie z załącznikiem 1.
Opcja II: przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci BGK okres kredytowania może być wydłużony do 15 lat 3.

5.

6.

7.

Minimalny i maksymalny okres
kredytowania

W przypadku kredytu ze środków EBI:

Formy zabezpieczenia (w tym LTV)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prowizje i opłaty

a)
b)

minimalny okres kredytowania 24 miesiące
maksymalny okres kredytowania 10 lat

hipoteka,
zastaw rejestrowy,
przewłaszczenie na zabezpieczenie,
kaucja,
Poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych,
Gwarancja de minimis BGK,
inne zgodne z instrukcją zabezpieczeń (segment B).

a) za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 0%4

3

nie dotyczy kredytu inwestycyjnego ze środków EBI.

4

w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej opłata zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej; w przypadku negatywnej decyzji kredytowej min. 0,1%, min. 100 zł.
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b) przygotowawcza: 0%
8.

Grupa odbiorców

Klienci z segmentu A i B

9.

Okres rozpatrywania wniosku

W zależności od stopnia złożoności projektu

Oprocentowanie

oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku5
a) opcja I: marża wyliczana przy zastosowaniu metody Risk Based Pricing
b) opcja II: min. 4%

10.

w przypadku kredytu ze środków EBI marża niższa o 30 p.b.

5

wysokość marży ustalana jest w zależności od oceny scoringowej klienta.
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Załącznik 1 do zarysu oferty
Maksymalny okres
kredytowania

Środki transportu

10%

5 lat

8 lat

Maszyny i urządzenia

20%

5 lat

8 lat

Środki transportu

20%

3 lata

8 lat7

Maszyny i urządzenia

30%

3 lata

8 lat8

Sprzęt biurowy

20%

1 rok

Remont lub przebudowa
nieruchomości własnej

20%

10 lat

12 lat

Remont lub przebudowa
nieruchomości dzierżawionej

20%

3 lata9

5 lat10

Zakup nieruchomości

20%

10 lat

15 lat

Nowy

Używany

6

poziom udziału własnego może ulec podwyższeniu w zależności od ryzyka danego przedsięwzięcia
przy czym wiek finansowanego środka trwałego nie może przekroczyć 8 lat na koniec okresu kredytowania
8
przy czym wiek finansowanego środka trwałego nie może przekroczyć 8 lat na koniec okresu kredytowania
9
ale nie dłużej niż okres dzierżawy/najmu określony w umowie
10
ale nie dłużej niż okres dzierżawy/najmu określony w umowie
7

Minimalny udział własny
gwarancja de minimis

Maksymalny okres
kredytowania

Minimalny udział własny
(standard)

Przedmiot Kredytowania

10%6

gwarancja de minimis

3 lata

