BIZnest Kredyt na Rozwój.
1. GRUPA DOCELOWA:
Dla kogo?

Dla kogo?

Kredyt dla Przedsiębiorców
IDG rozliczających się z US
w formie KPiR.
Dla klienta planującego
inwestycję i poszukującego
taniego finansowania.
Dla klienta, który nie
dysponuje środkami
na wkład własny.

Możliwość skorzystania z puli 550 tys. zł na
sfinansowanie części lub całości inwestycji.

• Dla tych, co nie lubią leasingu.

Przelew środków bezpośrednio
do sprzedającego.

• Dla tych, co nie chcą angażować własnych środków
na wkład własny.

Możliwość sfinansowania celów okołoinwestycyjnych - 30% wartości inwestycji może
być przekazane na rachunek klienta
(przy maksymalnej kwocie kredytu 550 tys, zł
klient może otrzymać 165 tys na rękę), a 70%
na rachunek przedstawiony na dokumentach
potwierdzających wydatkowanie środków
z kredytu.

• Gdy zakup pojazdu nie jest możliwy w ramach leasingu
lub kredytu samochodowego.

• Dla tych, co chcą być właścicielem inwestycji.

• Na szybkie deale, klient potrzebuje środków na JUŻ.
• Kiedy klient planuje inwestycję i nie chce, aby bank zabezpieczał
się na przedmiocie inwestycji.
Brak możliwości konsolidowania zobowiązań
(zewnętrznych i wewnętrznych)

2. PROCES – jak wygląda w praktyce: Szybki proces, bez zabezpieczeń na przedmiocie inwestycji
Załączanie
dokumentów

Oferta
 tandardowy proces jak
S
dla wniosków Enterprice

Decyzja
Kredytowa

Wybór pakietu cenowego:
- Pakiet 1 Rozwojowy
- Pakiet 2 Rozwojowy

 ytania dot. realizowanej
P
inwestycji + opis inwestycji

Biznesplan

10

 okumenty potwierdzające wyD
datkowanie (faktura, faktura pro-forma, akt notarialny lub umowa
przedwstępna)

7

dni

Generowanie
umowy

7

dni

 lient ma 30 dni od wygenerowania
k
umowy na jej podpisanie i dostarczenie
ostatecznej wersji dokumentów potwierdzających wydatkowanie

30

dni

dni

Kredyt na Rozwój jako odrębny i o wiele tańszy pakiet cenowy! ZAWSZE możesz wrócić do oferty standardowej!

3. DOKUMENTY vs CELE:
CEL KREDYTOWANIA

NAZWA DOKUMENTU

Przedsiębiorcy rozliczający się z US w formie KPiR, spełniający wymogi:
posiadania kodów PKD odpowiadających wynajmowi nieruchomości lub handlowi nieruchomościami albo złożenia oświadczenia
klienta o przeznaczeniu nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
zakup z rynku pierwotnego lub budowa nieruchomości mieszkaniowej
zakup lub remont nieruchomości mieszkaniowej z rynku wtórnego
zakup lub budowa nieruchomości biurowych, handlowych i usługowych oraz magazynowych i przemysłowych

Spełniają wszystkie poniższe kryteria:

• Możliwość dostarczenia umowy przedwstępnej dot.
zakupu nieruchomości do weryfikacji

• jednoznacznie stwierdzają nabycie/realizację
inwestycji
• zawierają informację o sposobie opłacenia
faktury w formie przelewu na konto sprzedawcy

Do uruchomienia:
• Faktura VAT (z wyłączeniem faktur zaliczkowych i końcowych)

zakup nowych technologii

• Faktura VAT Marża

zakup lub modernizacja środka transportu

• Faktura wystawiona przez osobę niebędącą płatnikiem VAT
• Faktura uproszczona

zakup lub modernizacja maszyn lub urządzeń

• Umowa sprzedaży
Możliwość dostarczenia faktury pro-forma do weryfikacji.

inne cele inwestycyjne

Spójne z opisem inwestycji w Biznesplanie
i wybranym celem kredytowania na e-wniosku.
Potwierdzają przeznaczenie kwoty kredytu
na wskazany cel inwestycyjny na poziomie co
najmniej 70% kwoty netto kredytu.

• Akt notarialny do uruchomienia

Przedsiębiorcy rozliczający się z US w formie KPiR
pozostałe cele związane z nieruchomościami

WARUNKI DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

• zawierają informację o terminie płatności,
który nie może być terminem wcześniejszym
niż data zawarcia umowy o kredyt
• przedmiot zobowiązania nie może być już opłacony
• zawierają dane identyfikacyjne nabywcy
i sprzedawcy (imię, nazwisko/nazwa firmy, NIP)
• zawierają numer rachunku bankowego
sprzedawcy
• nie zawierają żadnych warunków
zawieszających dokonanie transakcji
• możliwe jest również sfinansowanie zakupu
nieruchomości od osoby fizycznej

4. BIZNES PLAN: Biznes Plan nie taki straszny… wystarczy rozmowa z klientem, na podstawie której będziecie mogli w kilku zdaniach stworzyć Biznes Plan, który odpowie na pytania:
Co klient kupuje? Po co dokonuje takiego zakupu? Jak dzięki temu zakupowi firma klienta się może rozwinąć?
Pamiętajcie, że BIZNESPLAN jest to dokument, który przedstawia klient – dlatego uzupełnienie formularza w systemie należy dokonywać w trakcie, albo bezpośrednio
po przeprowadzeniu z klientem wywiadu oraz tylko i wyłącznie na podstawie złożonych przez niego deklaracji.
Biznes Plan jest o tym co klient kupuje. Skupiamy się na tym, w jaki sposób rozwinie się działalność klienta, dzięki zakupowi towaru/rzeczy, na który klient bierze
finansowanie. Pamiętajmy również o wskazaniu ryzyk jakie wiążą się z zakupem danego towaru/rzeczy.

Przykładowy biznesplan
Cel kredytowania

Zakup lub modernizacja maszyn lub urządzeń
Celem inwestycji jest zakup koparki LIEBHER A900C ZW i samochód specjalny MAN TG 360 A. Dzięki temu zakupowi poszerzy się
zakres świadczonych usług przez firmę, co znacznie wpłynie na jej konkurencyjność. Prognozowany zwrot kosztów związanych
z realizacją inwestycji nastąpi w ciągu pierwszych 3 lat kredytowania.

Opis inwestycji

Mocne strony firmy to:
• wysoka jakość oferowanych usług • stali kontrahenci – spółki kopalniane, kolej • rozpoznawalna firma – wygrane przetargi
Słabe strony:
Słabości, które może napotkać firma to rosnąca liczba firm konkurencyjnych na rynku oferująca usługi w branży transport
drogowy towarów i zmiany w przepisach prawnych.

Suma zysków/oszczędności z inwestycji

470000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji

238770,00 zł

Materiał wewnętrzny tylko dla doradców klienta

