DORADZTWO KREDYTOWE
DLA FIRM

Centrum obsługi Klienta: +22 428 37 70

EUROFINANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.

PROFESJONALNE

Podstawą działalności firmy Eurofinance Group to etyczne, odpowiedzialne i zrównoważone
prowadzenie biznesu. Jesteśmy świadomi jakie oczekiwania mają nasi Klienci – to zobowiązuje.
Każdego dnia dążymy do zwiększania poziomu bezpieczeństwa, jak również propagowania
wiedzy na temat finansów. Jednocześnie zapewniamy, że firma Eurofinance m.in. przez
przeprowadzane audyty, stale podnosi poziom obsługi Klientów Biznesowych.

Prezes Zarządu Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.

Mateusz Chodubski
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O Nas
Standardy naszej Firmy.

I. SKUTECZNOŚĆ

II. BEZPIECZEŃSTWO

III. WSPÓLNY CEL

Ponad 98,8% pozytywnych decyzji
kredytowych z korzystniejszym
oprocentowaniem kredytu dla
Firm.

Ponad 30 instytucji finansowych, z
którymi łączny nas
długoterminowa współpraca.
Posiadamy certyfikat KNF.

Ponad 1600 zadowolonych
Klientów, którzy nasze usługi
polecają innym
przedsiębiorcom.
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Eurofinance
Liczby, które przemawiają.

Epidemia koronawirusa przekłada się na każdy aspekt naszego życia. To trudny okres oraz
wymagający sprawdzian dla nas wszystkich. Dostosowaliśmy charakter naszej pracy do
obecnej sytuacji epidemicznej. Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników to
kwestia nadrzędna. W czasie trwania pandemii wprowadziliśmy szereg zmian, aby
zapewnić dogodne i bezpieczne warunki do pracy. Większość pracowników z naszego
zespołu swoje obowiązki wykonuje zdalnie. Prowadzimy spotkania i szkolenia wewnętrzne
przy pomocy odpowiednich narzędzi i programów informatycznych. Dla osób, które
swoją pracę wykonują w biurze, wprowadziliśmy dodatkowe środki ochronne oraz nowe
zasady funkcjonowania zgodne z obowiązującymi wytycznymi.
Rok 2020 to czas wyzwań biznesowych dla naszej firmy. Wypełniliśmy lukę na rynku
międzybankowym, tworząc innowacyjny kredyt na start dla nowych firm. W okresie
Pandemii Koronawirusa wspieraliśmy prywatnych przedsiębiorców z sektora mikro,
udzielając pakietów płynnościowych na łączną kwotę 3 257 000.00 zł.
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COVID-19
Jak pracujemy podczas Pandemii?

Produkty dla Firm
Zamówienia naszych Klientów.

Przystępowaliśmy do zakupu Hali produkcyjnej z Klientem z branży OZE.
Łączna wartość zamówienia: 7 500 000.00 zł.
Kwota kredytu - 5 625 000.00 zł.
Okres finansowania - 180 miesięcy
Oprocentowanie kredytu - 0,8% + 3M Wibor (0,22%) = 1.02% w skali roku
Prowizja za udzielenie kredytu - 1% od kwoty kredytu
Wkład własny - 25% = 1 875 000.00 zł.
Opłata administracyjna - 0,3% w skali roku
Zabezpieczenie kredytu - przedmiot inwestycji + gwarancja banku BGK
Dodatkowe korzyści - gwarancja Biznesmax Banku BGK

*Powyższe zestawienie to realne wskaźniki kredytu inwestycyjnego, wynegocjowane dla naszego Klienta. Proces kredytowy z decyzją
pozytywną zakończył się dnia 03.12.2020 rok.
*Uproszczony proces kredytowy - decyzję pozytywną wydał dyrektor departamentu MŚP.
*Gwarancja Biznesmax - dopłata do odsetek kredytu za 3 lata kredytowania przy zastosowaniu 5% stopy rocznej.
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Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Obrotowy

Kwota kredytu - 20 000 000.00 zł.
Okres finansowania - 36 miesięcy z możliwością przedłużenia
Oprocentowanie kredytu - 0,9% + 3M Wibor (0,22%) = 1.12% w skali roku
Prowizja za udzielenie kredytu - 0,3% od kwoty kredytu
Opłata od niewykorzystania - 0,4% w skali roku
Opłata administracyjna - 0% w skali roku
Zabezpieczenie kredytu - zapasy + gwarancja de minimis banku BGK
Proces kredytowy - decyzja departamentu korporacyjnego

*Powyższe zestawienie to realne wskaźnikikonsolidacji krótkoterminowych zobowiązań kredytowych. Proces kredytowy z decyzją
pozytywną zakończył się dnia 20.10.2020 rok.
*Proces kredytowy - decyzja departamentu korporacyjnego (decyzję wydał dyrektor ryzyka departamentu korporacyjnego).
*Zabezpieczenie kredytu - niefinansowe aktywa krótkoterminowe, zapasy oraz gwarancja de minimis banku BGK.
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Przystępowaliśmy do przeniesienia zobowiązań krótkoterminowych z
Klientem z branży metalurgicznej. Wartość zamówienia: 20 000 000.00 zł.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kwota kredytu - 3 000 000.00 zł.
Okres finansowania - 24 miesiące z możliwością przedłużenia
Oprocentowanie kredytu - 1,35% + 3M Wibor (0,22%) = 1.57% w skali roku
Prowizja za udzielenie kredytu - 1% od kwoty kredytu
Opłata od niewykorzystania - 0,5% w skali roku
Opłata administracyjna - 0,3% w skali roku
Zabezpieczenie kredytu - gwarancja de minimis banku BGK
Proces kredytowy - decyzja oddziałowa od MŚP.

*Powyższe zestawienie to realne wskaźniki kredytu w rachunku bieżącym. Proces kredytowy z decyzją pozytywną zakończył się dnia
13.11.2020.
*Proces kredytowy - decyzja oddziałowa bez udziału analityka (decyzję pozytywną wydał dyrektor oddziału banku kredytującego).
*Zabezpieczenie kredytu - gwarancja de minimis banku BGK.

strona internetowa: https://www.efce.pl

EUROFINANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.

Przystępowaliśmy do realizacji procesu kredytowego dla młodej firmy z
Grupy firm Software&Consulting. Wartość zamówienia: 3 000 000.00 zł.

Współpraca
Dlaczego warto wybrać naszą firmę?
https://www.efce.pl

Starannie dobieramy partnerów strategicznych - współpracujemy z
ekspertami, aspirującymi na miano Lidera. Wyróżnia nas profesjonalizm,
wiedza i doświadczenie. Wypracowane relacje oraz bezpośredni dostęp do
oceny ryzyka, analityków oraz departamentu decyzyjnego to kolejna
niewątpliwa zaleta współpracy z naszą firmą.
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Zaloguj się

IDEALNE
rozwiązania dla Firm.
Pragniemy być partnerem
pierwszego wyboru, dlatego
stawiamy na jasne zasady
współpracy.

Zapraszamy do współpracy
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Powyższe zestawienie aktualizujemy co kwartał.

Zarejestruj się
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Prezentowane zestawienie to niewielka część pracy naszego zespołu z okresu
od 01.10.2020 rok do 03.12.2020 rok. Każdy Klient jest wyjątkowy - do każdej
potrzeby podchodzimy w sposób indywidualny. Działania naszej firmy są
transparentne - nie przedstawiamy Państwu przykładowej oferty.
Prezentujemy realny przebieg naszej pracy.

Kontakt
Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

Znajdź nas na:

Dział ds. Obsługi Klientów Strategicznych
Małgorzata Panka
tel. +48 787 566 662
e-mail: m.panka@efce.pl
Centrum Obsługi Klienta
tel. +22 428 37 70
e-mail: eurofinance@efce.pl
strona internetowa: www.efce.pl
Centrum Obsługi Klienta czynne jest od ponidziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do 18:00. Koszt połączenia
według taryfy operatora.
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Obsługę kredytową możesz zlecić nam,

a swój cenny czas poświęć dla Tych, których Kochasz.
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Dane kontaktowe:
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