Najprostsza droga
do uzyskania kredytu!

Kto może skorzystać z Poręczenia z reporęczeniem?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy , którzy posiadają
siedzibę lub prowadząc działalność gospodarczą na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego,
posiadają zdolność kredytową do spłaty zobowiązań,
nie posiadają zaległości publiczno-prawnych i
jednocześnie potrzebują zabezpieczyć spłatę
kredytu
przeznaczonego
na
realizację
przedsięwzięć rozwojowych

Jakie przedsięwzięcia można sfinansować
poręczonego kredytu/pożyczki/ leasingu?






Warunki Poręczenia z reporęczeniem?









poręczenia do kredytów inwestycyjnych,
obrotowych nieodnawialnych i leasingów
przeznaczonych na działalność gospodarczą
(z wyłączeniem leasingów zwrotnych)
maksymalna kwota poręczenia kredytu: do
1.500.000 zł (500.000 zł dla start-upów do 3 lat)
maksymalny poziom poręczenia: do 80%
kwoty kredytu/leasingu
okres poręczenia: do 7 lat (84 miesiące)
prowizje za udzielenie poręczenia: do 0,4%* od
kwoty poręczenia zgodnie z zasadami
udzielania pomocy de minimis
zabezpieczenie standardowe: 2** weksle
własne wraz z deklaracją wekslową: na rzecz
Funduszu i ZARR

Dlaczego
warto
z reporęczeniem?







skorzystać

z

Poręczenia

ułatwiony dostęp do kredytów, pożyczek,
leasingów, dla przedsiębiorców:
- we wczesnej fazie rozwoju (start-up)
-nie
posiadających
odpowiednich
zabezpieczeń na realizację inwestycji
- nie posiadających historii kredytowej
niski koszt ustanowienia poręczenia
możliwość sfinansowania nowych inwestycji
brak
konieczności
obciążania
przez
przedsiębiorcę własnego majątku
możliwość dokonania wszystkich formalności
związanych z poręczeniem w Banku lub firmie
leasingowej




z

inwestycje polegające na zakupie, budowie
lub modernizacji obiektów produkcyjnousługowo- handlowych i/lub
tworzenie nowych miejsc pracy i/lub
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
lub technologicznych i/lub
zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia,
aparaty, w tym także zakup środków
transportu bezpośrednio związanych z
celem realizowanego przedsięwzięcia i/lub
inne cele gospodarcze przyczyniające się do
rozwoju MŚP i zwiększenie zatrudnienia i/lub
w przypadku leasingu: wyłącznie środki
trwałe na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej

Jak otrzymać Poręczenie z reporęczeniem?










złóż wniosek o kredyt/pożyczkę/leasing
wraz z załącznikami w Instytucji Finansującej
współpracującej z nami
Instytucja Finansująca, za Twoją zgodą,
przekaże
nam
wszystkie
potrzebne
dokumenty
Fundusz przeprowadzi niezależnie ocenę
ryzyka związanego z transakcją
Decyzję o udzieleniu poręczenia otrzymasz
przed uruchomieniem finansowania
Umowę o udzielenie poręczenia możesz
podpisać
bezpośrednio
w
Instytucji
Finansującej razem z umową kredytu
Po podpisaniu umowy poręczenia i kredytu,
ustanowieniu zabezpieczeń oraz zapłacie
prowizji - kredyt zostanie uruchomiony

Więcej informacji oraz
lista Instytucji Finansujących
znajduje się na stronie
www.funduszpomerania.pl
Niniejsza ulotka jest materiałem wyłącznie do celów
informacyjnych, nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 par. 1
Kodeksu cywilnego.

