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Kredyt
PFPK
obrotowy
udzielany
jest
na
finansowanie
bieżącej
działalności
gospodarczej
i
powiększenie
kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie
funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

Kredyt
PFPK
obrotowy
obligatoryjnie
powiązany
jest
z
formą
zabezpieczenia jaką jest poręczenie PFPK (Poznańskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu).

Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest:
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12
miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (MŚP),
Klientom, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach
od co najmniej 6-ciu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić
w przypadku przeniesienia rachunku bieżącego z innego banku, z
udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku
działalności charakteryzującej się sezonowością, z 12 miesięczną
historią rachunku), posiadających zdolność kredytową,
na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących
potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt
Kredyt PFPK obrotowy przeznaczony
działalność gospodarczą.
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Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK obrotowy źródłem
dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

dochodu

jest

Cel kredytu
Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb
obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką
produkcji lub świadczonych usług.

Wysokość kredytu
Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
Maksymalna kwota kredytu - 30.000 zł.
Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana
zgoda współmałżonka.

Okres kredytowania
Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy.
Kredyt
płatny
w
ratach
miesięcznych,
półrocznych.

kwartalnych

lub

Prowizja i opłaty
Z Kredytem PFPK powiązana jest prowizja przygotowawcza w wsyokości:
Okres kredytowania do 12 miesięcy - prowizja w wysokości 1%.
Okres kredytowania do 24 miesięcy - prowizja w wysokości 2%.
Okres kredytowania do 36 miesięcy - prowizja w wysokości 3%.

Oprocentowanie
Dla
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PFPK

obrotowego
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Zabezpieczenie
Obligaotryjnie z Kredytem PFPK związane jest poręczenie PFPK lub/i
weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją.

Realizacja Kredytu
Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK obrotowy - dokonywanie operacji w
formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją Klienta,
jednak nie później niż do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej
raty.
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