INFORMACJA O OFERCIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO
FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO sp. z o.o.
POŻYCZKI DLA MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM.
inwestycyjne
inwestycyjno-obrotowe
obrotowe
Kwota jednostkowej pożyczki – 500 tys. zł
Maksymalne zaangażowanie KPFP w jednego przedsiębiorcę – do 620 tys. zł
Stałe Oprocentowanie: od 5,80% do 8,00%
Okres spłaty pożyczki:
inwestycyjnej – do 84 miesięcy
inwestycyjno-obrotowej – do 48 miesięcy
obrotowej – do 24 miesięcy
Karencja w spłacie kapitału – do 3 miesięcy
Prowizja – od 0,25 % do 1,25 % kwoty pożyczki
MIKROPOŻYCZKI MINIMUM FORMALNOŚCI
Kwota pożyczki: 20 000 zł
Stałe oprocentowanie: 8,80%
Okres spłaty pożyczki:
Mikropożyczka inwestycyjna – do 36 miesięcy
Mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa – do 24 miesięcy
Mikropożyczka obrotowa –do 24 miesięcy
Prowizja – od 1 % do 1,5 % kwoty pożyczki

POŻYCZKI DLA STARTERÓW (firm działających krócej niż 6 miesięcy).
Kwota pożyczki 40 000 zł
Stałe oprocentowanie - aktualnie 9,80 %
Okres spłaty
pożyczka inwestycyjna - do 60 miesięcy
pożyczka obrotowa - do 18 miesięcy
Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 3 miesięcy.
Prowizja – od 1 % do 2 % kwoty pożyczki

MIKROPOŻYCZKI 6.2 POKL ( dla osób zamierzających założyć działalność
gospodarczą).
Kwota pożyczki 50 000 zł
Oprocentowanie stałe preferencyjne – 3% w skali roku
Oprocentowanie stałe standardowe – od 8,80% do 11,30% w skali roku
Cel – inwestycyjny oraz obrotowy.
Okres spłaty: 60 miesięcy
Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 3 miesięcy.
Brak prowizji

NA CO MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI Z POŻYCZKI?
Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, na finansowanie przedsięwzięć
inwestycyjnych i obrotowych związanych z rozpoczęciem lub rozwojem działalności
gospodarczej, a w szczególności na:
1) nabycie środków trwałych,
2) przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
3) odtworzenie zużytych, modernizację lub rozbudowę istniejących obiektów produkcyjnych,
4) zakup wyposażenia dla całego ciągu technologicznego,
5) budowę nowego samodzielnego zakładu,
6) budowę nowego kompleksu produkcyjnego,
7) zakupy materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
8) koszty oprogramowania,
9) koszty innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem
sprzętu.

POŻYCZKOBIORCY
Pożyczkobiorcami mogą być przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, którzy spełnią kryteria
określone w Regulaminie udzielania pożyczek a w szczególności:
mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawskopomorskiego,
posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie
spłaty.
złożą odpowiedni wniosek wraz z załącznikami,
posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty. W
przypadku udzielania pożyczki nowoutworzonemu przedsiębiorcy funkcjonującemu na
rynku krócej niż np. 6 miesięcy, K-PFP sp. z o.o. może uzależnić przyznawanie pożyczki od
spełnienia dodatkowych warunków,
nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe,
likwidacyjne lub upadłościowe,
nie mają zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS,
zobowiążą się do wykorzystania pożyczki na wskazany we wniosku cel
wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki.

Pożyczki udzielane są przedsiębiorcom działającym we wszystkich branżach,
z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców
prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.
Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału
2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004).

ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczeniem może być
majątek trwały przedsiębiorcy
hipoteka
poręczenie jednego z działających w woj. funduszy poręczeń kredytowych
poręczenie osoby fizycznej.
Wartość zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki plus odsetki.
W przypadku firm działających krócej niż 6 miesięcy najchętniej proponujemy współpracę
z Funduszami Poręczeń Kredytowych – zabezpieczeniem jest wówczas poręczenie udzielane
przez fundusz – jego wartość może sięgać 80% wymaganego zabezpieczenia, pozostałe 20%
powinien zapewnić pożyczkobiorca.
Dopuszczalne jest także poręczenie osoby fizycznej. W tym wypadku, w zależności od kwoty
pożyczki, wymagany jest określony dochód, którego wysokość określa KPFP.
PORĘCZENIA
Fundusze Poręczeń Kredytowych współpracujące z KPFP sp. z o.o.
1. Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
2. Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o.
3. Kujawskie Poręczenia Kredytowe
4. Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych.
5. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
6. Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. w Warszawie.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o pożyczkę – wg wzoru
2. Informacja na temat realizowanego przedsięwzięcia – wg wzoru
3. Kwestionariusz wnioskodawcy/poręczyciela– oświadczenie majątkowe - wg wzoru

4. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności lub/ i PIT-y
5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/Aktualny wypis z KRS
6. REGON/ NIP
7. Zaświadczenie z banków, ZUS i US o niezaleganiu z opłatami
8. Proponowane przez Klienta zabezpieczenie pożyczki
9. Upoważnienie do Info-Monitora – wg wzoru

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są w biurach KPFP oraz na stronie
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl
KONTAKT:

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
Tel. 56 622 71 62
pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl
Adresy Biur:
Bydgoszcz:
ul. Piotrowskiego 11

Włocławek
ul. Bechiego 2,

Grudziądz
ul. Sienkiewicza 22,

tel. (52) 349 30 17

tel. (54) 231 55 79

tel. (56) 461 20 72

