Załącznik nr 1j do Standardu – IF nr 10
Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a
finansowanie zwrotne”– Zarys oferty

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. – produkty zmodyfikowane
Informacje wprowadzające
Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w
MŚP a finansowanie zwrotne”.
Ofertą zostały objęte następujące produkty:
1. pożyczka inwestycyjna i inwestycyjno-obrotowa z doradztwem w ramach projektu PARP
2. pożyczka obrotowa z doradztwem w ramach projektu PARP.

Uwaga: produkty dostępne dla MŚP z woj. podkarpackiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Parametry pożyczki inwestycyjnej i inwestycyjno-obrotowej dla MŚP z woj. podkarpackiego z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp. Parametry produktu
Przeznaczenie pożyczki
1.

2. Lista wymaganych
dokumentów

Opis
Inwestycje w majątek trwały firmy: zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia; zakup, budowę, remont lub modernizację obiektów
produkcyjno-usługowo-handlowych; wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach pożyczki mogą być sfinansowane również wydatki bieżące firmy kwota do 50 000
zł.
I. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności
1. Kopia dowodu osobistego
2. Kopia innego dokumentu niż dowód osobisty potwierdzającego tożsamość
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty
5. Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.
6. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
7. Regon
8. NIP
9. Dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
II. Dokumenty opisujące przedsięwzięcie wraz z informacją o sytuacji pożyczkobiorcy
1. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności i za bieżący okres roku (PIT-y, księgi przychodów i rozchodów,
sprawozdania finansowe spółek)
2. Kosztorys inwestycji, faktura proforma, umowy przedwstępne sprzedaży, listy intencyjne, inne
3. Dokumenty dotyczące pozwoleń, uzgodnień dotyczące prowadzonej inwestycji
4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec US
5. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS
III. Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia
IV. Inne wg uznania
(np. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń; umowy
kredytowe + 3 ostatnie potwierdzenia spłaty rat; umowy o współpracy: opinie bankowe)

3. Maksymalna wysokość

300 000 zł. Wysokość pożyczki wyznaczana jest w oparciu o: potrzeby wnioskodawcy, aktualną i prognozowaną sytuację
ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, ocenę zdolności kredytowej i zaproponowane zabezpieczenie, celowość / efektywność
przedsięwzięcia, poziom ryzyka.

4. Minimalna wysokość

Nie określono

5. Maksymalny okres spłaty 60 miesięcy, w tym możliwa karencja w spłacie kapitału do 9 miesięcy
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6. Formy zabezpieczenia
(w tym LTV)

Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki finansowanego przedsięwzięcia i oceną ryzyka.
Zabezpieczenia obligatoryjne: weksel in blanco i poręczenie Funduszu Poręczeniowego (prowizja 0,5% od kwoty poręczenia poręczenie może obejmować maksymalnie 80% kwoty pożyczki, pomoc de minimis).
Pozostałe możliwe zabezpieczenia w postaci:
a) hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
b) poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,
c) sądowy zastaw rejestrowy na ruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
d) ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
e) blokada środków finansowych na rachunkach bankowych, lokatach i funduszach inwestycyjnych,
f) inne, na które wyrazi zgodę Zarząd PK.

7. Prowizje i opłaty

prowizja za udzielenie pożyczki pobierana w momencie uruchomienia środków 1,5 % kwoty pożyczki

8. Grupa odbiorców

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, w tym
również startujący

9. Okres rozpatrywania
wniosku
10.

Oprocentowanie

do 10 dni
oprocentowanie zmienne: redyskonto weksla +marża 3,5 pp.
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Parametry pożyczki obrotowej dla MŚP z woj. podkarpackiego z doradztwem w ramach projektu PARP
Lp. Parametry produktu
1.

2.

3.
4.
5.

Przeznaczenie pożyczki

Opis
Finansowanie działalności bieżącej służącej rozwojowi firmy

Lista wymaganych
dokumentów

I. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności
1. Kopia dowodu osobistego
2. Kopia innego dokumentu niż dowód osobisty potwierdzającego tożsamość
3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
4. Aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty
5. Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.
6. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia
7. Regon
8. NIP
9. Dokumenty określające prawa do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
II. Dokumenty opisujące przedsięwzięcie wraz z informacją o sytuacji pożyczkobiorcy
1. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności i za bieżący okres roku (PIT-y, księgi przychodów i rozchodów,
sprawozdania finansowe spółek)
2. Kosztorys inwestycji, faktura proforma, umowy przedwstępne sprzedaży, listy intencyjne, inne
3. Dokumenty dotyczące pozwoleń, uzgodnień dotyczące prowadzonej inwestycji
4. Zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec US
5. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS
III. Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia
IV. Inne wg uznania
(np. uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń; umowy
kredytowe + 3 ostatnie potwierdzenia spłaty rat; umowy o współpracy: opinie bankowe)

Maksymalna wysokość

50 000 zł

Minimalna wysokość
Maksymalny okres spłaty

Nie określono
12 miesięcy
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Formy zabezpieczenia
(w tym LTV)

Formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki finansowanego przedsięwzięcia i oceną ryzyka.
Zabezpieczenia obligatoryjne: weksel in blanco i poręczenie Funduszu Poręczeniowego (prowizja 0,5% od kwoty poręczenia poręczenie może obejmować maksymalnie 80% kwoty pożyczki, pomoc de minimis).
Pozostałe możliwe zabezpieczenia w postaci:
a) hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
b) poręczenie wg prawa cywilnego, wekslowego,
c) sądowy zastaw rejestrowy na ruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
d) ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
e) blokada środków finansowych na rachunkach bankowych, lokatach i funduszach inwestycyjnych,
f) inne, na które wyrazi zgodę Zarząd PK.

Prowizje i opłaty

prowizja za udzielenie pożyczki pobierana w momencie uruchomienia środków 1,5 % kwoty pożyczki

Grupa odbiorców

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, w tym
również startujący

6.
7.
8.
9.

Okres rozpatrywania
wniosku

10. Oprocentowanie

do 10 dni
oprocentowanie zmienne: redyskonto weksla +marża 3,5 pp.

