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Finansowanie inwestycji, w tym nabycie, wytworzenie i instalację budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi,
przyrządów, aparatury, wyposażenia biurowego, stworzenie infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją,
Wspieranie przedsięwzięć rozwojowych, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej małej i średniej przedsiębiorczości
na terenach wsi i małych miast, zwłaszcza tworzącej nowe - lub utrzymującej istniejące - miejsca pracy na terenach
wiejskich,
Zorganizowanie własnego miejsca pracy przez absolwenta w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu,
Wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących wynikiem badań
naukowych lub prac rozwojowych,
Wspieranie przedsięwzięć bazujących na specyficznym potencjale lokalnym, a zwłaszcza na potencjale turystycznym
regionu,
Finansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy/przedsiębiorstwa, tj. wydatków o charakterze
obrotowym.
maksymalna kwota pożyczki 500.000 zł. w tym 100.000,00 tyś. zł przeznaczone na wydatki o charakterze obrotowym
wg. zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 3,5 % (działalność prowadzona dłużej niż 24
miesiące)
wg. zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 5,5 % (działalność prowadzona krócej niż 24 miesiące)
Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami, liczony od daty uruchomienia pożyczki wynosi maksymalnie:
96 miesięcy dla pożyczek powyżej kwoty 200.000,00 zł,
60 miesięcy dla pożyczek do kwoty 200.000,00 zł.
maksymalnie 6 miesięcy
faktury/rachunki wraz z ich wykazem o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej wykorzystanie pełnej kwoty
pożyczki złożone w terminie zakreślonym w umowie pożyczki.
obligatoryjne:
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
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PROWIZJA







dodatkowe zabezpieczenie ( w zależności od oceny wyniku ryzyka udzielenie pożyczki):
hipoteka na nieruchomości, w przypadku nieruchomości zabudowanej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
przewłaszczenie rzeczy
poręczenie cywilne (wekslowe, poręczenie funduszu poręczeniowego), które dla określonych w linii pożyczkowej grup
pożyczkobiorców może być wymagane, jako obligatoryjne),
cesja wierzytelności,
pełnomocnictwo do rachunku bankowego, za pomocą, którego rozliczany jest projekt,
ustanowienie współwłasności rzeczy ruchomej oznaczonej, co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczenia,
inne, na które wyrazi zgodę PW.
1,5% - 2,5% prowizja za udzielenie pożyczki (wysokość prowizji uzależniona od oceny ryzyka transakcji),
1,0% - prowizja za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy,
10 zł – opłata za sporządzenie i wysłanie monitu listem poleconym
150 zł – opłata za przeprowadzenie inspekcji pożyczkowej w przypadku braku zapłaty w terminie raty pożyczki,
30 zł – opłata za wydanie informacji o stanie rozliczenia z tytułu pożyczki.

