Radosław Michaś
niezależny ekspert
bankowości firmowej

Zdobywam najkorzystniejsze finansowanie dla firm.

Niskooprocentowana
pożyczka UE

idealna dla Twojego biznesu.

Znakomitą alternatywą dla kredytów bankowych są pożyczki unijne.
W przeciwieństwie do dotacji są to odnawialne instrumenty finansowe,
z których po spłacie kolejny przedsiębiorca (lub ten sam) będzie mógł
skorzystać ponownie.
Pożyczka może zostać wykorzystana przez przedsiębiorstwa
z sektora MŚP na zakup środków obrotowych (m.in. materiały, towary
handlowe) lub na wydatki inwestycyjne i nabycie środków trwałych –
na przykład:
prace budowlane, modernizacja i wyposażenia lokali i budynków,
zakup obiektów budowlanych,
zakup lub wytworzenie maszyn, urządzeń,
zakup środków transportu (samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych
i pojazdów specjalnych),
zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Zapoznaj się

z korzyściami oferty
to najlepsza niskooprocentowana pożyczka UE.

Niskie oprocentowanie

Wysoka kwota pożyczki UE

Oprocentowanie uzależnione jest od rodzaju
pożyczki i zaczyna się już od 1,00%,
a w szczególnych przypadkach, jak pożyczka
płynnościowa może wynieść nawet 0%.

Pożyczka jest udzielana w kwotach
od 5 tys. do 1.500 tys. zł.

Zabezpieczenie pożyczki UE

Okres spłaty pożyczki UE

Hipoteka na nieruchomości, poręczenie udzielone
przez osoby fizyczne, ewentualnie zastaw
na maszynach, samochodach, innym sprzęcie
lub zapasach.

W przypadku pożyczki na cele inwestycyjne okres
spłaty to najczęściej 60 miesięcy z okresem
karencji do 3 miesięcy. W uzasadnionych
przypadkach okresy te mogą zostać wydłużone

Czas uruchomienia pożyczki UE
Uruchomienie środków zwykle nie przekracza
30 dni od momentu złożenia wniosku.

Dla kogo

Dla Startupów
stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu,
potrzebujących środków na rozwój działaności

Dla Kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy typu start-up prowadzący
działalność na terenie województwa łódzkiego, a projekt wsparty pożyczką
musi być zlokalizowany w Łódzkiem. Przedsiębiorstwo nie może funkcjonować
na rynku dłużej niż dwa lata.

Na co?
Pożyczka może być wykorzystana na zakup środków obrotowych – na przykład
produktów, materiałów, towarów handlowych lub środków trwałych –
na przykład::

zakupy lub wytworzenie maszyn, urządzeń,
zakup środków transportu (samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, przyczep,naczep, ciągników siodłowych i pojazdów specjalnych),
zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych,
zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Oprocentowanie
stałe w całym okresie finansowania - preferencyjne, wynoszące od
2,85%

Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy z 3 miesięczną karencją w spłacie
kapitału, która nie wydłuża okresu spłaty.

Jakie zabezpieczenia?
Zgodne z katalogiem zabezpieczeń

Jaka kwota pożyczki?
Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 70 tys. zł

Jaka kwota pożyczki?
Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane
w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki,
w uzasadnionych przypadkach okres rozliczenia pożyczki może zostać
wydłużony o kolejne 90 dni.

Dla Przedsiębiorców
chcących pozyskać środki na inwestycję w sprzęt,
maszyny i urządzenia lub środki obrotowe

Dla Kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność
na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi
być zlokalizowana w Łódzkiem.

Na co?
W ramach pożyczki finansowane są inwestycje realizowane na terenie
województwa łódzkiego, polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez
dostarczenie kapitału:

zalążkowego i kapitału na rozruch,
na rozszerzenie działalności,
na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,
na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw
na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Pożyczka może być wykorzystana na zakup środków obrotowych – na przykład
produktów, materiałów, towarów handlowych. Do kwalifikowanych kosztów
nabycia środków obrotowych w szczególności zalicza się koszty, które mają
na celu rozwój przedsiębiorstwa (czyli np. zwiększenie wartości przychodów,
zwiększenie skali produkcji, wprowadzenie do sprzedaży nowych towarów,
wprowadzenie nowych produktów).
Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych,
zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty, to 120 miesięcy dla finansowania inwestycyjnego.
36 miesięcy w przypadku finansowania obrotowego. 72 miesiące dla
Przedsiębiorców korzystających z preferencji wskazanych w Regulaminie, którzy:

posiadają na obszarach wiejskich siedzibę lub oddział i/lub
posiadają na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego
oraz obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020 siedzibę lub oddział i/lub działają w ramach
branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030,
stosują technologie informacyjno – komunikacyjne.
Dopuszczalna jest 3 miesięczna karencja w spłacie kapitału nie wydłuża ona jednak okresu spłaty.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie
okresu karencji do 6 miesięcy.

Jakie zabezpieczenie?
Zgodne z katalogiem zabezpieczeń.

Jakie oprocentowanie?
4,06% - na zwiększenie kapitału obrotowego dla Mikroprzedsiębiorcy
typu start-up, tj. takiego, który w momencie zawarcia umowy pożyczki,
działa na rynku nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej, z kwotą do 70.000 zł, okresem spłaty do 36 miesięcy,
okresem karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy;
4,06% - na zakup środków trwałych, dla Przedsiębiorców
korzystających z preferencji wskazanych w Regulaminie, tj. posiadają
na obszarach wiejskich siedzibę lub oddział i/lub posiadają na
obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego oraz
obszarach Strategicznej Interwencji wskazanych w Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020 siedzibę lub oddział i/lub działają
w ramach branż wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 stosują technologie
informacyjno – komunikacyjne
W pozostałych przypadkach od 4,66 % w skali roku.

Jaka kwota pożyczki?
Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 800 tys. zł

Dodatkowe informacje:
Wydatkowanie środków Jednostkowej PR musi zostać należycie
udokumentowane w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej
kwoty przedmiotowej Jednostkowej PR, w uzasadnionych przypadkach okres
karencji może zostać wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy, a rozliczenie pożyczki
o kolejne 90 dni.

Dla Podmiotów
mających problem z płynnością finansową

Dla Kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność
na terenie województwa łódzkiego.

Na co?
W ramach pożyczki można finansować m.in.:
Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS
i Urzędowi Skarbowemu)
Zobowiązania publiczno-prawne Wnioskodawcy
Zapłata zobowiązań handlowych
Zatowarowanie, półprodukty, surowce produkcyjne itp
Wydatki konieczne do zapewnienia ciągłości działaniaWnioskodawcy,
których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.
Pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.

WAŻNE
Pożyczki nie są przeznaczone na refinansowanie
lub refundację poniesionych kosztów.

Jaka kwota pożyczki?
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.000.000 zł., z zastrzeżeniem,
że wnioskowana kwota nie może przekroczyć:
dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez
Wnioskodawcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego
przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców,
za rok 2019 (lub za ostatni rok, za który dostępne są dane).
W przypadku Wnioskodawcy, który zarejestrował przedsiębiorstwo
w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki
nie może przekroczyć średniorocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych
na okres pierwszych dwóch lat działalności.
25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019r.

Na jaki okres?
Maksymalny okres spłaty pełnej kwoty pożyczki nie może być dłuższy niż
72 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty
pożyczki. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
licząc od dnia uruchomienia pożyczki (wypłaty jakiejkolwiek kwoty z tytułu
pożyczki). Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jakie oprocentowanie?
Oprocentowanie jest uzależnione m.in. od formy zabezpieczenia,
sytuacji gospodarczej wnioskodawcy i będzie mieściło się w granicach
od 0,84 % do 2,5 % w skali roku.

Kim jestem, kim nie jestem.
Co robię, czego nie robię.
Ile to kosztuje.

Osobiście prowadzę sprawy związane z pozyskaniem optymalnego
finansowania działalności moich Klientów na preferencyjnych warunkach.
A co to oznacza w praktyce?
Zakres działań, jakie przeważnie prowadzę w związku z obsługą
pojedynczego wniosku o pożyczkę z Funduszy Europejskich, to:

identyfikacja potrzeby i dobranie odpowiedniej formy finansowania,
doradztwo w zakresie podjęcia przez wnioskodawcę działań zwiększających szansę na uzyskanie finansowania,
weryfikacja projektu pod kątem spełnienia kryteriów naboru,
weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę wymogów formalnych,
przeprowadzenie analizy zdolności do spłaty zobowiązania,
kontakt i negocjacje z funduszem poręczeniowym oraz koordynacja
procesu udzielenia poręczenia,
oraz wiele innych

Jestem Doradcą a nie Pośrednikiem, którego praca ogranicza się
do przedstawienia oferty różnych instytucji finansowych.
Moim zadaniem jest udzielanie porad w kwestiach związanych
z finansowaniem przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz doprowadzenie
do uzyskania finansowania w kształcie, który jest najbardziej korzystny
z punktu widzenia Klienta. Aktualnie moje działania skupiają się przede
wszystkim na Pożyczkach Unijnych – przede wszystkim ze względu na
oprocentowanie tego typu finansowań, które są niższe niż w przypadku
banków, mają charakter stały w całym okresie trwania pożyczki, dają
możliwość ich uzyskania już od pierwszego dnia działalności,
charakteryzują się brakiem konieczności posiadania udziału własnego
przez Klienta w planowanej inwestycji. Zalet tego typu produktów jest
więcej i z przyjemnością Ci o nich opowiem. Oczywiście jeśli klient jest
zainteresowany inną formą finansowania – na przykład kredytem
lub leasingiem, to również z pomagam w wyborze najlepszej oferty
w takich sytuacjach.

W trakcie mojej aktywności zawodowej wypracowałem schemat
postępowania, który charakteryzuje się ponad 90% skutecznością działań.

4 etapy współpracy

Pierwszy kontakt

Wstępna analiza

Od słów do czynów

Po uzyskaniu
decyzji

1 ETAP
Pierwszy kontakt

to zazwyczaj rozmowa telefoniczna, w trakcie której opowiesz mi
o swoich oczekiwaniach, pomysłach, problemach biznesowych.
Będę chciał dowiedzieć się, jak funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo, co jest
dla Ciebie ważne, na co zwrócić szczególną uwagę przy analizie
potencjalnych pożyczkodawców, czy posiadasz zaległości wobec ZUS
i US. Omówimy wysokość potrzebnej kwoty, przeznaczenie finansowania,
jego rodzaj, wysokość rat, czy termin spłaty. Jeśli uznasz, że lepiej taką
rozmowę odbyć osobiście, to spotkamy się i porozmawiamy
o tym przy kawie.
Pierwszy kontakt jest kluczowy dla powodzenia dalszych działań, ponieważ
im lepiej poznam specyfikę Twojej działalności tym finansowanie będzie
bardziej skrojone do Twoich potrzeb.
Z reguły pierwsza rozmowa trwa od 30 do 60 minut, ale jeśli uznamy,
że powinna trwać dłużej to nie trzymam się sztywno ram czasowych –
to jest czas dla Ciebie.

Z reguły pierwsza rozmowa trwa od 30 do 60 minut, ale jeśli uznamy,
że powinna trwać dłużej, to nie trzymam się sztywno ram czasowych –
to jest czas dla Ciebie.

2 ETAP
Wstępna analiza

Analizuję wstępnie Twoją sytuację i szukam najkorzystniejszych rozwiązań
dla Ciebie.
Zazwyczaj z moimi Klientami umawiam się w ten sposób, że w pierwszej
kolejności sprawdzam w Instytucjach Pożyczkowych czy konkretny pomysł
i projekt ma szansę powodzenia i uzyskania pożyczki (ze względu na cel,
oczekiwaną kwotę, profil działalności itp.) ze środków europejskich.
Dzięki temu unikamy pustych przebiegów i nie składamy
wniosku w ciemno. Abym mógł to zrobić Klienci przekazują mi informacje
potrzebne do przeprowadzenia wstępnej oceny możliwości uzyskania
pożyczki unijnej. Piszę o nich w innej części niniejszej broszury. Każdy Klient
otrzymuje podpisaną przez mnie klauzulę poufności, żeby miał pewność,
że przekazane mi dokumenty i informacje nie trafią w niepowołane ręce.
Wszystko co dla Ciebie robię na tych etapach jest całkowicie bezpłatne
i niezobowiązujące. Kwestia wynagrodzenia pojawia się na trzecim etapie
współpracy. Tak samo jak fryzjer, mechanik, adwokat, architekt czy geodeta jestem przedsiębiorcą i muszę opłacać składki na ZUS, płacić podatki
czy faktury za telefon. By jakość świadczonych przez mnie usług stale
rosła biorę udział w płatnych szkoleniach i konferencjach, dlatego moje
usługi nie są bezpłatne.
Jeśli zdecydujesz się na współpracę – wówczas następuje etap trzeci.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii omówimy bardziej szczegółowo
dostępne możliwości, a następnie zdecydujesz, czy współpracujemy dalej.

Do drugiego etapu będę potrzebował od Ciebie następujące informacje

Lista informacji niezbędnych
do wstępnej oceny
możliwości uzyskania
pożyczki ze środków
europejskich
Jednoosobowa działalność
gospodarcza

NIP wnioskodawcy.
Cel pożyczki, kwota pożyczki oraz oczekiwany okres finansowania.
Lista posiadanych zobowiązań firmowych oraz prywatnych wnioskodawcy oraz w przypadku braku rozdzielności majątkowej również współmałżonka. Rzecz dotyczy także zobowiązań spółek cywilnych w których wnioskodawca/współmałżonek jest wspólnikiem - według schematu: Nazwa
wierzyciela, Rodzaj zobowiązania, Data pobrania, Ostateczny termin
spłaty, Kwota początkowa, Aktualne zadłużenie/wysokość limitu, Wartość
raty kapitałowej.
Deklaracje podatkowe PIT wnioskodawcy za ostatnie dwa lata
oraz sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata + bieżące za okres
bieżący. W przypadku KPiR – narastająco podsumowania miesięczne.
Jeśli działalność jest prowadzona krócej niż dwa lata, to potrzebne
są dokumenty za okres funkcjonowania firmy.
Proponowane zabezpieczenie pożyczki – zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń.

Lista informacji niezbędnych
do wstępnej oceny
możliwości uzyskania
pożyczki ze środków
europejskich
Jednoosobowa działalność
gospodarcza ryczałt

NIP wnioskodawcy.
Cel pożyczki, kwota pożyczki oraz oczekiwany okres finansowania.
Lista posiadanych zobowiązań firmowych oraz prywatnych wnioskodawcy oraz w przypadku braku rozdzielności majątkowej również współmałżonka. Rzecz dotyczy także zobowiązań spółek cywilnych w których wnioskodawca/współmałżonek jest wspólnikiem - według schematu: Nazwa
wierzyciela, Rodzaj zobowiązania, Data pobrania, Ostateczny termin
spłaty, Kwota początkowa, Aktualne zadłużenie/wysokość limitu, Wartość
raty kapitałowej.
Deklaracje podatkowe PIT 28 - za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem
złożenia do US,
Ewidencja przychodów - za 2 ostatnie lata i okres bieżący,
Deklaracje VAT - za okres bieżący (jeśli dotyczy),
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wraz tabelą amortyzacji za 2 ostatnie lata i okres bieżący.
Jeśli działalność jest prowadzona krócej niż dwa lata, to potrzebne
są dokumenty za okres funkcjonowania firmy.
Proponowane zabezpieczenie pożyczki – zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń.

Lista informacji niezbędnych
do wstępnej oceny
możliwości uzyskania
pożyczki ze środków
europejskich
Pełna księgowość

NIP wnioskodawcy.
Cel pożyczki, kwota pożyczki oraz oczekiwany okres finansowania.
Lista posiadanych zobowiązań spółki - według schematu:
Nazwa wierzyciela, Rodzaj zobowiązania, Data pobrania, Ostateczny
termin spłaty, Kwota początkowa, Aktualne zadłużenie/wysokość limitu,
Wartość raty kapitałowej
Deklaracje podatkowe CIT/PIT wnioskodawcy za ostatnie dwa lata
oraz sprawozdania finansowe wnioskodawcy – bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatnie dwa lata + bieżące za okres bieżący.
Jeśli działalność jest prowadzona krócej niż dwa lata, to potrzebne
są dokumenty za okres funkcjonowania firmy.
Proponowane zabezpieczenie pożyczki – zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń.

Lista informacji niezbędnych
do wstępnej oceny
możliwości uzyskania
pożyczki ze środków
europejskich
Spółka cywilna

NIP wnioskodawcy.
Cel pożyczki, kwota pożyczki oraz oczekiwany okres finansowania.
Lista posiadanych zobowiązań firmowych spółki oraz prywatnych wspólników i ich współmałżonków (dotyczy również zobowiązań innych działalności gospodarczych i spółek cywilnych w których wspólnicy wnioskodawcy/współmałżonkowie są wspólnikami) - według schematu: Nazwa
wierzyciela, Rodzaj zobowiązania, Data pobrania, Ostateczny termin
spłaty, Kwota początkowa, Aktualne zadłużenie/wysokość limitu, Wartość
raty kapitałowej.
Deklaracje podatkowe PIT wspólników za ostatnie dwa lata oraz sprawozdania finansowe wnioskodawcy (spółki) za ostatnie dwa lata +
bieżące za okres bieżący. W przypadku KPiR – narastająco podsumowania miesięczne. Jeśli działalność jest prowadzona krócej niż dwa
lata, to potrzebne są dokumenty za okres funkcjonowania firmy.
Proponowane zabezpieczenie pożyczki – zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń.

Lista informacji niezbędnych
do wstępnej oceny
możliwości uzyskania
pożyczki ze środków
europejskich
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

NIP wnioskodawcy.
Cel pożyczki, kwota pożyczki oraz oczekiwany okres finansowania.
Lista posiadanych zobowiązań spółki - według schematu:
Nazwa wierzyciela, Rodzaj zobowiązania, Data pobrania, Ostateczny
termin spłaty, Kwota początkowa, Aktualne zadłużenie/wysokość limitu,
Wartość raty kapitałowej.
Deklaracje podatkowe CIT wnioskodawcy za ostatnie dwa lata
oraz sprawozdania finansowe wnioskodawcy – bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatnie dwa lata + bieżące za okres bieżący.
Jeśli działalność jest prowadzona krócej niż dwa lata, to potrzebne
są dokumenty za okres funkcjonowania firmy.
Proponowane zabezpieczenie pożyczki – zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń.

3 ETAP
Od słów do czynów

To przejście od słów do czynów – na początek precyzujemy zasady
współpracy i podpisujemy umowę. Następnie poproszę Cię
o przygotowanie informacji, które będą mi niezbędne do przygotowania
wniosku o udzielenie pożyczki ze środków europejskich. Zazwyczaj są one
zbliżone do tych o których piszę w innej części niniejszej broszury.
Zazwyczaj procesujemy wniosek jednocześnie max. w 2-3 instytucjach
finansowych. Chodzi z jednej strony o zwiększenie prawdopodobieństwa
uzyskania finansowania, a z drugiej o ograniczenia negatywnych skutków
złożenia zapytań w bazie BIK w postaci spadku ilości punktów i scoringu.
Etap analizy wniosku jest zazwyczaj najdłuższy i wiązać się może
z koniecznością udzielenia odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania,
czy uzupełnienia dokumentacji na prośbę analityka kredytowego.
Ja jestem Twoim reprezentantem i to ja w Twoim imieniu udzielam tych
odpowiedzi. Zdejmuję z Ciebie obowiązek rozmów z Instytucjami
Pożyczkowymi. Dlatego tak istotne jest abyś przedstawił mi swoją sytuację
jak najpełniej, bym był przygotowany na każde pytanie analityka,
a odpowiedzi udzielał mu niezwłocznie. To nam zagwarantuje skrócenie
czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji do minimum.

Po uzyskaniu decyzji pożyczkowych, przedstawiam Ci ich

warunki, porównujemy i wybieramy najkorzystniejszą opcję finansowania.
Następnie przekazuję do Instytucji Pożyczkowej informację o akceptacji
przez Ciebie oferty i zlecamy przygotowanie kompletu umów
do podpisania. Po ich przygotowaniu weryfikuję ich zgodność z uzyskaną
decyzją. W przypadku błędów zwracam ją do poprawy. Kolejny krok to
podpisanie umowy pożyczkowej. Dla Twojego komfortu mogę
uczestniczyć również w tym etapie. Po weryfikacji poprawności
podpisania umowy oraz załączników i spełnieniu warunków do
uruchomienia pożyczki dokumentacja trafia do osób zajmujących się
przekazaniem środków na rachunek wskazany przez Ciebie.

Lista informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki
ze środków europejskich
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Skan dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka.
W przypadku braku rozdzielności majątkowy małżonek zawsze
poręcza pożyczkę.
Nr rachunku firmowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka.
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.
Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT?
Jakie są stosowane przez wnioskodawcę terminy płatności: za gotówkę,
14 dni, 30 dni, powyżej 30 dni?
Opis posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz prywatnych wnioskodawcy: nieruchomości (nr KW, rok zakupu, % udziału we własności, szacunkowa wartość rynkowa), maszyny, urządzenia (marka, data produkcji,
szacowana wartość), udziały w innych przedsiębiorstwach.
Posiadane doświadczenie zawodowe wnioskodawcy –
według schematu: od-do, nazwa firmy, zajmowane stanowisko.
Dochody wnioskodawcy i współmałżonka z innych źródeł – średnio netto
łącznie za okres ostatnich 12 miesięcy.
Główni odbiorcy i dostawcy – nazwa, udział % sprzedaży.

Czy dla realizacji projektu i funkcjonowania przedsiębiorstwa
niezbędne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń, zgód,
decyzji administracyjnych itp. - które z nich już są?*
Informacje o wnioskodawcy: profil działalności, znajomość
branży, doświadczenie, umiejętności, zdobyta wiedza wnioskodawcy,
mocne i słabe strony, główni konkurenci, planowana miesięczna
sprzedaż, działania marketingowe, planowane koszty,
co wnioskodawca uzyska dzięki pożyczce i na czym będzie
polegał rozwój przedsiębiorstwa.*

Dokumenty do umowy - po pozytywnej decyzji

Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i ew. poręczycieli za ostatnie dwa lata – wystawione przez Urząd Skarbowy.
Zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.
Opinie bankowe do wszystkich posiadanych zobowiązań kredytowych
wykazanych na etapie oceny wstępnej

* Wymagane informacje można przekazać podczas rozmowy – nie ma potrzeby ich spisywania

Lista informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki
ze środków europejskich
Spółka cywilna
Skan dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka.
W przypadku braku rozdzielności majątkowy małżonek zawsze
poręcza pożyczkę.
Nr rachunku firmowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka.
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.
Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT?
Jakie są stosowane przez wnioskodawcę terminy płatności: za gotówkę,
14 dni, 30 dni, powyżej 30 dni?
Opis posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz prywatnych wnioskodawcy: nieruchomości (nr KW, rok zakupu, % udziału we własności, szacunkowa wartość rynkowa), maszyny, urządzenia (marka, data produkcji,
szacowana wartość), udziały w innych przedsiębiorstwach.
Posiadane doświadczenie zawodowe wnioskodawcy –
według schematu: od-do, nazwa firmy, zajmowane stanowisko.
Dochody wnioskodawcy i współmałżonka z innych źródeł – średnio netto
łącznie za okres ostatnich 12 miesięcy.
Główni odbiorcy i dostawcy – nazwa, udział % sprzedaży.

Lista informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki
ze środków europejskich
Spółka cywilna
Skan dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka.
W przypadku braku rozdzielności majątkowy małżonek zawsze
poręcza pożyczkę.
Nr rachunku firmowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka.
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.
Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT?
Jakie są stosowane przez wnioskodawcę terminy płatności: za gotówkę,
14 dni, 30 dni, powyżej 30 dni?
Opis posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz prywatnych wnioskodawcy: nieruchomości (nr KW, rok zakupu, % udziału we własności, szacunkowa wartość rynkowa), maszyny, urządzenia (marka, data produkcji,
szacowana wartość), udziały w innych przedsiębiorstwach.
Posiadane doświadczenie zawodowe wnioskodawcy –
według schematu: od-do, nazwa firmy, zajmowane stanowisko.
Dochody wnioskodawcy i współmałżonka z innych źródeł – średnio netto
łącznie za okres ostatnich 12 miesięcy.
Główni odbiorcy i dostawcy – nazwa, udział % sprzedaży.

Czy dla realizacji projektu i funkcjonowania przedsiębiorstwa
niezbędne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń, zgód,
decyzji administracyjnych itp. - które z nich już są?*
Informacje o wnioskodawcy: profil działalności, znajomość
branży, doświadczenie, umiejętności, zdobyta wiedza wnioskodawcy,
mocne i słabe strony, główni konkurenci, planowana miesięczna
sprzedaż, działania marketingowe, planowane koszty,
co wnioskodawca uzyska dzięki pożyczce i na czym będzie
polegał rozwój przedsiębiorstwa.*

Dokumenty do umowy - po pozytywnej decyzji

Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i ew. poręczycieli za ostatnie dwa lata – wystawione przez Urząd Skarbowy.
Zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.
Opinie bankowe do wszystkich posiadanych zobowiązań kredytowych
wykazanych na etapie oceny wstępnej

* Wymagane informacje można przekazać podczas rozmowy – nie ma potrzeby ich spisywania

Lista informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o udzielenie pożyczki
ze środków europejskich
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skan dowodu osobistego osoby reprezentującej wnioskodawcę.
Nr rachunku firmowego, na który ma zostać wypłacona pożyczka.
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.
Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT?
Jakie są stosowane przez wnioskodawcę terminy płatności: za gotówkę,
14 dni, 30 dni, powyżej 30 dni?
Opis posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz prywatnych wnioskodawcy: nieruchomości (nr KW, rok zakupu, % udziału we własności, szacunkowa wartość rynkowa), maszyny, urządzenia (marka, data produkcji,
szacowana wartość), udziały w innych przedsiębiorstwach.
Główni odbiorcy i dostawcy – nazwa, udział % sprzedaży

Czy dla realizacji projektu i funkcjonowania przedsiębiorstwa
niezbędne jest posiadanie odpowiednich pozwoleń, zgód,
decyzji administracyjnych itp. - które z nich już są?*
Informacje o wnioskodawcy: profil działalności, znajomość
branży, doświadczenie, umiejętności, zdobyta wiedza wnioskodawcy,
mocne i słabe strony, główni konkurenci, planowana miesięczna
sprzedaż, działania marketingowe, planowane koszty,
co wnioskodawca uzyska dzięki pożyczce i na czym będzie
polegał rozwój przedsiębiorstwa.*

Dokumenty do umowy - po pozytywnej decyzji

Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i ew. poręczycieli za ostatnie dwa lata – wystawione przez Urząd Skarbowy.
Zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.
Opinie bankowe do wszystkich posiadanych zobowiązań kredytowych
wykazanych na etapie oceny wstępnej

* Wymagane informacje można przekazać podczas rozmowy – nie ma potrzeby ich spisywania

4 ETAP
Po uzyskaniu decyzji

Po uzyskaniu decyzji pożyczkowych, przedstawiam Ci ich

warunki, porównujemy i wybieramy najkorzystniejszą opcję finansowania.
Następnie przekazuję do Instytucji Pożyczkowej informację o akceptacji
przez Ciebie oferty i zlecamy przygotowanie kompletu umów
do podpisania. Po ich przygotowaniu weryfikuję ich zgodność z uzyskaną
decyzją. W przypadku błędów zwracam ją do poprawy. Kolejny krok to
podpisanie umowy pożyczkowej. Dla Twojego komfortu mogę
uczestniczyć również w tym etapie. Po weryfikacji poprawności
podpisania umowy oraz załączników i spełnieniu warunków do
uruchomienia pożyczki dokumentacja trafia do osób zajmujących się
przekazaniem środków na rachunek wskazany przez Ciebie.
Większość umów pożyczkowych zawiera zapisy mówiące o konieczności
spełniania odpowiednich wymogów instytucji finansującej w trakcie jej
trwania. Na Twoją prośbę mogę zająć się również tym obowiązkiem
i w odpowiednim czasie przypominać Ci o konieczności wywiązania się na
przykład z wymogu przekazywania co kwartał sprawozdań finansowych
czy przedstawiania kontynuacji polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
która stanowi zabezpieczenie transakcji.

Przez cały okres trwania, pożyczki służę Ci moim wsparciem,

pomocą i radą. Nie musisz pamiętać nazw departamentów, nazwisk
pracowników Instytucji, czy ich numerów telefonów.
Wystarczy, że znasz mnie.

Ile to kosztuje?

Zapłata wynagrodzenia przez Ciebie następuje w formie 2 podzielonych
na etapy i odsuniętych w czasie prowizji.

1

2

Pierwsza - to prowizja za przygotowanie wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.

Druga - to prowizja za sukces.
Uzyskałeś właśnie udzielenie
Pożyczki UE na bardzo
korzystnych warunkach.

Moje działania na tym etapie:
Szykuję wówczas również wszelkie: analizy, prognozy finansowe
i inne opracowania, które są wymagane przez Instytucję Pożyczkową.

Gwarantuję dotrzymania słowa
związanego z rozliczeniem finansowym.

Dostaniesz ode mnie:
Komplet materiałów do podpisu.
Mogę oczywiście je złożyć w
Twoim imieniu do odpowiedniej
instytucji.

1 PROWIZJA za przygotowanie wniosku
jest stała i wynosi 650,00 zł
bez względu na kwotę
wnioskowanej pożyczki.

Jest ona płatna jedynie wtedy,
gdy skorzystasz z finansowania,
które Ci zorganizowałem.
W przeciwnym wypadku
nie zapłacisz jej.
Nie jest ona również naliczana
w sytuacji wydania odmownej decyzji dotyczącej możliwości udzielenia finansowania Twojemu
przedsiębiorstwu.
2 PROWIZJA jest wyrażona procentowo
i jest zależna od kwoty udzielonej
pożyczki. Inna jest w
przypadku pożyczki na 25.000 zł
i inna w przypadku pożyczki na
ponad 1.000.000 zł. Jeśli chcesz
poznać szczegóły – skontaktuj się
ze mną, wówczas podam Ci
konkretną wartość lub przedział.

Masz więcej pytań?
Odezwij się

515 343 693
biuro@bankowoscfirmowa.pl

www.pozyczkaue.pl

Kluczem do sukcesu w prowadzeniu biznesu

jest nieustanny rozwój

