Dzień dobry!
Guten Tag!
Dobrý den!
Welcome everybody!

Sposoby
Finansowania
Inwestycji
Jelenia Góra 19 listopad 2015 r.

PKO Bank Polski od ponad 100 lat konsekwentnie buduje swoją
wiarygodność w segmencie klientów detalicznych i MŚP.
Jesteśmy silnym i nowoczesnym bankiem, posiadającym ogromne
doświadczenie, które budujemy na zaufaniu naszych Klientów.

Jesteśmy liderem polskiej bankowości pod względem liczby
prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych
oraz wartości udzielonych kredytów hipotecznych, czy obsługi
klientów firmowych.
PKO Bank Polski to pewny i bezpieczny partner w interesach.

SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI

Środki
Własne

Kredyt
inwestycyjny

Dotacje
Leasing
Pożyczka
hipoteczna
MŚP

Źródła
zewnętrzne

Kredyt inwestorski

Oferta finansowania inwestycji w banku:
Nowa Perspektywa Finansowa 2015
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Kredyt inwestycyjny MSP


Kredyt
inwestycyjny MSP można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a w szczególności na:

• finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych
oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności,

• finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności
leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z
realizowaną inwestycją, na spłatę zadłużenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego,
na spłatę pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych
finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego,
• refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze
środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku
o kredyt.

• Wl:PLNUR

• O:l
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Pożyczka hipoteczna dla MSP










Pożyczka hipoteczna dla MSP jest udzielana na
finansowanie dowolnego celu związanego z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
• Waluta: PLN,
• Okres: do 15 lat.
• Kwota: od 50 tys. do 2 mln zł, przy czym nie może być
ona wyższa niż 60% aktualnej wartości nieruchomości
stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.
Aby skorzystać z pożyczki hipotecznej dla MSP:



• nie trzeba przedstawiać prognoz finansowych oraz
biznesplanu,
• zabezpieczeniem może być hipoteka na zlokalizowanej
w Polsce nieruchomości należącej do:
—pożyczkobiorcy,
—osoby trzeciej.
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Leasing (poprzez PKO Leasing SA)

W Formie leasingu możemy sfinansować szeroki zakres
projektów inwestycyjnych.
1. Dostępne Pakiety:
• Auto Leasing Mobilny, Ekspres, Rating: Wszystkie
pojazdy, maszyny urządzenia – nowe, używane.
Minimum formalności, od 0% wkładu własnego. Tylko
Autoryzowany Dealer.
• AUTOEXPRES – wszystkie pojazdy, ciągniki siodłowe,
naczepy maszyny, urządzenia nowe, używane. Brak
warunku o Autoryzowanym Dealerze. Minimum
formalności, od 0% wkładu własnego.
• Waluta: PLN, EURO

PROMOCJA do końca 2015

DARMOWA Rejestracja POJAZDU
 Na wszystkie pojazdy rejestrowane
 Obowiązuje umowa zawarta w Pakietach
Sprzedażowych
 Oszczędność dla klienta 492 pln brutto

DARMOWA Zmiana Harmonogramu
 1 bezpłatna zmiana:
 terminu płatności raty lub
 wysokości raty lub
 Wcześniejszego wykupu
 Dotyczy wszystkich przedmiotów w PS
 Obowiązuje do umów zawartych w PS
 Oszczędność dla klienta do 2 400 pln netto (TOIP)

Kompleksowa oferta finansowania Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020
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Sposoby Finansowania Inwestycji c.d.
Kredyty Inwestorskie dla Spółdzielni i
Deweloperów

Kredyty dla Spółdzielni i Wspólnot
Mieszkaniowych

 Kredyty udzielane na zakup,
sprzedaż czy wynajem
nieruchomości przez Spółdzielnie i
Deweloperów.



Kredyty udzielane na finansowanie
remontu lub modernizacji budynku
mieszkalnego lub użytkowego
spółdzielni czy wspólnoty
mieszkaniowej



Kredyt udzielany na spłatę kredytów
remontowych w innych bankach.



Bez wkładu własnego



Minimalna kwota kredytu 10 tys.zł.



Minimum formalności,
konkurencyjne oprocentowanie.

 Długi okres kredytowania nawet do
25 lat.
 Bez ograniczeń kwotowych.
 Atrakcyjne warunki cenowe; niskie
oprocentowanie i prowizje.
 Konkurencyjne warunki cenowe dla
rachunków powierniczych
otwartych i zamkniętych.

Atrakcyjne
warunki
współpracy

Dziękujemy za
uwagę
i zapraszamy do
współpracy ….
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Děkuji vám za pozornost
Thanks for your attention

