POŻYCZKI UNIJNE
CZYLI NAJTAŃSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA BIZNESU
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DLACZEGO POŻYCZKA UNIJNA?
Chciałbyś pozyskać
finansowanie, ale obawiasz
się że pochłonie ono znaczną
część zysków z inwestycji?

Bank nie akceptuje Twojej historii
kredytowej ze względu na
zaległości w spłatach?

Pożyczki unijne zawierane są na
konkurencyjnych warunkach, często wiążą
się z pomocą "de minimis", dzięki czemu
pozbawione są prowizji, a ich
oprocentowanie jest wielokrotnie niższe w
stosunku do rynku komercyjnego.

Fundusze akceptują opóźnienia powyżej 30, a w
niektórych przypadkach nawet powyżej 60 dni.
Ponadto nie są brane pod uwagę takie czynniki
jak punktacja kredytowa, ilość zapytań, czy
sumaryczna liczba kredytów.

DLACZEGO POŻYCZKA UNIJNA?
Chciałbyś zrealizować
inwestycję, ale bank nie
akceptuje Twojej zdolności?

Obawiasz się wzrostu
poziomu rat i całkowitego
kosztu do uregulowania?

Fundusze posiadają znacznie bardziej
elastyczne podejście w tym zakresie,
ponadto są w stanie zaakceptować
zdolność finansową bazując na
przyszłych przychodach, biorąc pod
uwagę przeprowadzenie potencjalnej
inwestycji.

Niektóre z instrumentów unijnych oprocentowane są
stałą stopą procentową, co minimalizuje ryzyko
związane z nagłym wzrostem kosztów. Ponadto
publiczny charakter źródła finansowania nadaje
pożyczkom unijnym znacznie większy poziom
bezpieczeństwa względem ofert banków
komercyjnych.

POŻYCZKI UNIJNE - Q&A I
Dla kogo przeznaczone są pożyczki
unijne?
Pożyczki unijne przeznaczone są dla segmentu
MŚP, czyli przedsiębiorstw, które generują
roczny obrót i/lub sumę bilansową w
wysokości do 50 mln PLN, a ich poziom
zatrudnienia nie przekracza 249 pracowników,
a także dla osób fizycznych, które planują
rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Skąd pochodzą środki?
Środki pochodzą ze środków unijnych, którymi
zarządza BGK. Instytucja ta ogłasza przetargi, w
których udział biorą poszczególne fundusze.
Następnie dystrybuują one środki na terenie
danych województw.

POŻYCZKI UNIJNE - Q&A II
W jakich regionach i przez jaki okres czasu
dostępne są pożyczki?
W zakresie pożyczek unijnych obowiązuje podział
wojewódzki. Pula środków, którymi dysponuje
dany fundusz jest ograniczona, zatem istotna jest
szybkość działania i sprawne przeprowadzenie
procesu kompletowania niezbędnej
dokumentacji.

Jakiego rodzaju pożyczkę mogę otrzymać?
W zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb
klienta, a także dostępności poszczególnych
instrumentów istnieje możliwość wnioskowania o
pożyczkę hipoteczną, płynnościową, inwestycyjną,
obrotową, jak i inwestycyjno-obrotową.

POŻYCZKA HIPOTECZNA
PRZEZNACZENIE - Zakup/remont/budowa nieruchomości komercyjnej (lokal
usługowy, magazyn, hala produkcyjna, biurowiec, hotel/pensjonat)
KWOTA MOŻLIWA DO UZYSKANIA - Do 1.000.000 PLN
OPROCENTOWANIE - Od 1,15%
OKRES SPŁATY - Do 132 miesięcy
KARENCJA W SPŁACIE - Do 12 miesięcy

POŻYCZKA HIPOTECZNA - CASE STUDY
Pan Marek jest naszym długoletnim klientem. Prowadzi zakład
mechaniki pojazdowej. Właściciel nieruchomości wypowiedział
mu umowę najmu, w związku z czym potrzebował nowej
siedziby. Bank wymagał wkładu własnego w wysokości 20%, a
ponadto źle ocenił zdolność finansową Pana Marka. W związku z
tym podjęto - zakończoną sukcesem - próbę uzyskania pożyczki
hipotecznej. Dzięki uzyskanym środkom kupił nowy warsztat, a
rata pożyczki jest zbliżona do miesięcznych kosztów czynszu.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
PRZEZNACZENIE - Pokrycie wydatków bieżących, w tym między innymi: spłata
zobowiązań handlowych, wypłata wynagrodzeń pracowników, opłaty ZUS/US
KWOTA MOŻLIWA DO UZYSKANIA - od 50.0000- 1.000.000 PLN
OPROCENTOWANIE - Od 0%
OKRES SPŁATY - 72 miesiące
KARENCJA W SPŁACIE - Do 6 miesięcy

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA - CASE STUDY
Pani Agata prowadzi salon fryzjerski. Trafiła do nas z polecenia jako
nowa klientka borykająca się z problemem ze spłatą bieżących
zobowiązań. W wyniku pandemii COVID-19 zmuszona była
tymczasowo ograniczyć zakres działalności, co doprowadziło do
obniżenia miesięcznych dochodów o blisko 70%. Zalegała ponadto
z płatnością dla swojej kadry pracowniczej, w związku z czym
zdecydowała się na wariant pożyczki płynnościowej. Po korzystnym
rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu środków na konto w wysokości
100.000 PLN była w stanie spłacić zobowiązanie i odzyskać zaufanie
pracowników, jak i własnych klientów.

POŻYCZKA OBROTOWA
PRZEZNACZENIE - Zakup towarów/materiałów/produktów/usług obcych,
wynagrodzenia z narzutami, pokrycie kosztów najmu
KWOTA MOŻLIWA DO UZYSKANIA - Do 500.000 PLN
OPROCENTOWANIE - 1,15-1,75%
OKRES SPŁATY - Do 48 miesięcy
KARENCJA W SPŁACIE - Do 6 miesięcy

POŻYCZKA OBROTOWA - CASE STUDY
Pan Józef od wielu lat prowadzi firmę transportową. Wskutek
dynamicznie rosnącej ceny materiałów podjął decyzję o
pozyskaniu finansowania na ich natychmiastowy zakup. Warunki
kredytu gotówkowego zaproponowanego w banku nie sprostały
jego oczekiwaniom, w związku z czym po konsultacjach z
doradcą finansowym postanowił zdecydować się na instrument
unijny. Dzięki posiadanym środkom trwałym, które stanowiły
zabezpieczenie umowy, Panu Józefowi udało się otrzymać
środki z tytułu pożyczki obrotowej, która pozwoliła mu nie tylko
zaoszczędzić na cenie materiałów, ale i znacząco zwiększyć
miesięczny dochód poprzez sprzedaż z marżą wyższą o 15%.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA
PRZEZNACZENIE - Budowa/modernizacja/remont budynku firmowego, zakup
maszyny/urządzenia/pojazdu/wartości niematerialnej i prawnej
KWOTA MOŻLIWA DO UZYSKANIA - Do 1.000.000 PLN
OPROCENTOWANIE - Od 0,15%
OKRES SPŁATY - Do 84-120 miesięcy
KARENCJA W SPŁACIE - Do 6 miesięcy

POŻYCZKA INWESTYCYJNA - CASE STUDY
Pan Mariusz jest właścicielem firmy produkcyjnej. Stan jego
linii produkcyjnych nie był jednak w najlepszym stanie, a
posiadane środki własne nie byłyby w stanie sfinansować
ich modernizacji. Z pomocą przyszła oferta pożyczki
inwestycyjnej. Jej niskie oprocentowanie na poziomie
0,15% skłoniło Pana Mariusza do złożenia wniosku, a po
otrzymaniu pozytywnej decyzji i rozliczeniu się z
deklarowanego projektu jego działalność nabrała
widocznego rozpędu i rozszerzyła skalę działania zarówno
na rynku lokalnym, jak i zagranicznym.

POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA
PRZEZNACZENIE - Wydatki obrotowe towarzyszące przeprowadzanej inwestycji
KWOTA MOŻLIWA DO UZYSKANIA - Do 1.000.000 PLN
OPROCENTOWANIE - Od 0,15-1,75%
OKRES SPŁATY - Do 132 miesięcy
KARENCJA W SPŁACIE - Do 6 miesięcy

POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA - CASE STUDY
Pani Sylwia po kilku latach prowadzenia warsztatu
samochodowego zdecydowała się na wdrożenie innowacji i
budowę nowych maszyn, do których potrzebowała jednak
materiałów, a także środków pieniężnych na wynagrodzenia dla
wykonawców. W celu zrealizowania owych założeń zdecydowała
się na skorzystanie z naszych usług i próbę uzyskania pożyczki
inwestycyjno-obrotowej. Wniosek po kilku tygodniach został
przyjęty, a zgodnie z przyjętymi ustaleniami część uzyskanych
środków zostało przeznaczonych na cele obrotowe.

POŻYCZKI UNIJNE - NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
Dla kwot pożyczek przekraczających wartość 50.000 PLN wymagane jest zabezpieczenie.
Do najpopularniejszych form zabezpieczenia należą: hipoteka na nieruchomości, zastaw
rejestrowy środka trwałego, poręczenie osoby trzeciej wekslem in blanco
Pożyczki unijne udzielane są na określony cel, z którego należy się rozliczyć. Oznacza to
konieczność wykazania odpowiedniej dokumentacji w postaci dokumentów księgowych
lub zestawień
Pomimo faktu, iż instytucje finansujące cechują się bardziej elastycznym podejściem do
historii BIK niż banki, to czynnikiem dyskwalifikującym potencjalnego pożyczkobiorcę jest
posiadanie wypowiedzianych/windykowanych kredytów
Zdolność finansową w kontekście pożyczek unijnych obciążają tylko i wyłącznie
zobowiązania firmowe, a do tego tylko część kapitałowa rat. Wszelkie zobowiązania
prywatne z tytułu kredytów/pożyczek/leasingu nie są brane pod uwagę.

USŁUGA FINANCIAL MATTER I

Naszą współpracę z klientem
rozpoczynamy od analizy
potrzeb klienta, a także
wyszukaniu odpowiedniego
instrumentu finansowego, który
pozwoli je zaspokoić.

Po znalezieniu formy
finansowania określamy
potencjał współpracy
poprzez analizę wstępną
polegającą na badaniu
dokumentów
finansowych uzyskanych
od biura rachunkowego.

Rozpoczynamy prace nad
wnioskiem i wszystkimi
formalnościami. Również
na tym etapie angażujemy
klienta w jak najmniejszym
stopniu prosząc jedynie o
niezbędne dokumenty i
informacje

USŁUGA FINANCIAL MATTER II

Po zaakceptowaniu wniosku
Po uzyskaniu pozytywnej
przez klienta od strony formalnej
decyzji umawiamy się na
przekazujemy kompletną
rozmowę w danej placówce i
aplikację pożyczkową,
towarzyszymy klientowi przy
jednocześnie pilotując proces i
podpisywaniu umowy.
informując o postępach.

Po uruchomieniu
środków pozostajemy w
kontakcie z klientem i
służymy radą oraz
wsparciem, aby pożyczka
została rozliczona w
sposób prawidłowy i
klarowny dla klienta.

PRZEWIDYWANE SUCCESS FEE
Pobierana przez nas opłata za świadczoną usługę odbywa się na zasadzie succes fee. Oznacza to, że
nasi klienci ponoszą koszt współpracy tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji w
sprawie pożyczki i otrzymaniu środków na konto. Jest to ustalony % od uzyskanej kwoty pożyczki. Nie
pobieramy prowizji, ani nie zawieramy w umowie żadnych ukrytych opłat.

Wysokość Success Fee może się różnić w zależności od trudności realizowanej usługi

Zapraszamy do kontaktu!
ADRES POCZTOWY
ul. Święty Wojciech 22/24/7D, 61-001 Poznań

ADRES E-MAIL
kontakt@financialmatter.com.pl

TELEFON
+48 724 209 634

