PROFESJONALNE

WSPARCIE KREDYTOWE
DLA FIRM

Idealne
rozwiązania dla Firm.
Pragniemy przedstawić Państwu kilka ciekawych pozycji z naszego
kredytowego menu. Usiądź wygodnie - przeniesiemy Cię do świata
finansów, innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań kredytowych
proponowanych przez naszą firmę.
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EUROFINANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.

Centrum Obsługi Klienta: +22 428 37 70

O Nas
Eurofinance Group w liczbach.
Każdego dnia dążymy do zwiększania poziomu bezpieczeństwa, jak również
propagowania wiedzy na temat finansów. Jednocześnie zapewniamy, że firma
Eurofinance Group m.in. przez przeprowadzane audyty, stale podnosi poziom
obsługi klientów Firmowych.
Starannie dobieramy partnerów strategicznych - współpracujemy z ekspertami
kredytowymi, aspirującymi na miano Lidera.
Wyróżnia nas profesjonalizm, wiedza i doświadczenie w bieżącej obsłudze
finansowej podmiotów z sektora: małych, średnich i dużych firm.

W 2020 roku, wypełniliśmy lukę na rynku międzybankowym tworząc
Kredyt na Start dla nowych firm. W okresie Pandemii Covid-19
wspieraliśmy prywatnych przedsiębiorców z sektora mikro, udzielając
pożyczek gotówkowych na łączną kwotę 3 257 000,00 zł.

I. SKUTECZNOŚĆ

II. BEZPIECZEŃSTWO

III. WSPÓLNY CEL

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

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

Ponad 1600
zadowolonych klientów,
którzy nasze usługi
polecają innym
przedsiębiorcom.

Zapraszamy do współpracy!
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Produkty dla Firm.
Wskaźniki cenowe wynegocjowane dla
naszych Klientów.

Kredyt Inwestycyjny.
Przystępowaliśmy do zakupu z Klientem z branży OZE, hali
produkcyjnej o łącznej wartości 7 500 000.00 zł.

Kwota Kredytu - 5 625 000.00 zł.
Okres Finansowania - 180 miesięcy
Marża Kredytu - 0,8% + 3M Wibor (0,22%) = 1,02% w skali roku
Prowizja za Udzielenie - 1% od kwoty finansowania
Wkład Własny - 25% = 1 875 000,00 zł.
Opłata Administracyjna - 0,3% w skali roku
Zabezpieczenie Kredytu - przedmiot inwestycji + BGK
Proces Kredytowy - uproszczony (segment korporacyjny)
Dodatkowe Korzyści - gwarancja Biznesmax Banku BGK.

*Powyższe zestawienie to realne wskaźniki kredytu inwestycyjnego, wynegocjowane za pośrednictwem firmy
Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. Proces kredytowy z decyzją pozytywną zakończony został dn. 03.12.2020
roku.
*Uproszczony proces kredytowy - decyzję pozytywną do kredytu inwestycyjnego wydał departament
korporacyjny.
*Gwarancja Biznesmax - dopłata do odsetek za 3 lata kredytowania przy zastosowaniu 5% stopy rocznej.
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Kredyt Obrotowy.
Przystępowaliśmy do przeniesienia/konsolidacji zobowiązań
kredytowych w postaci kredytów krótkoterminowych dla firmy z
przemysłu metarulgicznego. Łączna kwota: 20 000 000.00 zł.

Kwota Kredytu - 20 000 000.00 zł.
Okres Finansowania - 36 miesięcy z możliwością przedłużenia
Marża Klienta - 1,35% + 3M Wibor (1,72%) = 3,07% w skali roku
Nasza Marża - 0,98% + 3M Wibor (0,22%) = 1,20% w skali roku
Prowizja za Udzielenie - 0,4% od kwoty finansowania
Opłata Administracyjna - 0,2% w skali roku
Opłata za Niewykorzystanie - 0,2% w skali roku
Zabezpieczenie Kredytu - siedziba firmy + BGK
Proces Kredytowy - decyzja departamentu korporacyjnego.

*Powyższe zestawienie to realne wskaźniki przeniesienia krótkoterminowych zobowiązań kredytowych,
wynegocjowane za pośrednictwem firmy Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. Proces kredytowy z decyzją
pozytywną zakończony został dn. 20.10.2020 roku.
*Proces kredytowy - decyzja departamentu korporacyjnego (decyzję wydał dyrektor departamentu
korporacyjnego).
*Zabezpieczenie kredytu - siedziba firmy po modernizacjach + gwarancja BGK 80% wartości kredytu.
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Kredyt w Rachunku Bieżącym.
Przystępowaliśmy do procesu kredytowego dla młodej firmy z
Grupy Firm specjalizujących się w branży Software&Consulting.
Łączna kwota: 3 000 000.00 zł.

Kwota Kredytu - 3 000 000.00 zł.
Okres Finansowania - 24 miesiące z możliwością przedłużenia
Marża Kredytu - 1,8% + 3M Wibor (0,22%) = 2,02% w skali roku
Prowizja za Udzielenie - 1% od kwoty finansowania
Opłata Administracyjna - 0,3% w skali roku
Opłata za Niewykorzystanie - 0,5% w skali roku
Zabezpieczenie Kredytu - brak zabezpieczeń rzeczowych
Decyzja Kredytowa - 15 minut od złożenia kompletu dokumentów
Proces Kredytowy - uproszczony (decyzja oddziałowa)

*Powyższe zestawienie to realne wskaźniki kredytu w rachunku bieżącym, wynegocjowane za pośrednictwem
firmy Eurofinance Group Poland Sp. z o.o. Proces kredytowy z decyzją pozytywną zakończony został dn.
13.11.2020 roku.
*Uproszczony proces kredytowy - decyzję pozytywną do kredytu w rachunku bieżącym wydał dyrektor oddziału
dla małych i średnich firm.
*Decyzja kredytowa - 15 minut od otrzymania kompletu dokumentów w tym: umowa spółki, bilans i rzis za
okres 2019 oraz bilans i rzis za IIIQW 2020 roku + wnioski kredytowe przygotowane przez naszego pracownika
na stanowisku: młodszego specjalisty d.s. klientów z sektora małych firm
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Dlaczego warto?
Prezentowane zestawienie to niewielka część pracy naszych zdolnych
ekspertów kredytowych z okresu od 01.10.2020 do 03.12.2020 rok. Każdy Klient
jest wyjątkowy - do każdej potrzeby podchodzimy w sposób indywidualny.
Nie przedstawiamy Państwu przykładowej oferty kredytowej.
Prezentujemy realny przebieg pracy - naszą ofertę
aktualizujemy co kwartał.

https://efce.pl/kredyt-obrotowy
zarejestruj się

zaloguj się

Dotrzymujemy słowa.

IDEALNE

Rozwiązania kredytowe

W podstawie umowy o świadczenie usług finansowych
wprowadzamy wskaźniki cenowe, które wcześniej
ustalaliśmy z naszym Klientem.

Pragniemy być partnerem
pierwszego wyboru, dlatego
stawiamy na jasne zasady
współpracy.

Zaufany partner Biznesowy

strona internetowa: https://efce.pl

Dane Kontaktowe:
Eurofinance Group Poland Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56/216 | 01-042 Warszawa
Dział d.s. Klientów Strategicznych:
KAM | Małgorzata Panka
tel. +48 787 566 662
e-mail: m.panka@efce.pl

złóż wniosekl Online

Centrum Obsługi Klienta:
tel. +22 428 37 70
e-mail: eurofinance@efce.pl
strona internetowa: www.efce.pl

Centrum Obsługi Klienta
jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00
Opłata za połączenie według taryfy operatora.

Czy wiesz, że...

97,4% Klientów

poleca nasze usługi innym Przedsiębiorcom?

EUROFINANCE GROUP POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (01-042), ul. Okopowa nr. 56/216, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.
Poznań w Poznaniu, SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000539990; NIP: 7811905193; REGON: 360595023 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego
wysokość wg. stanu na dzień 08.09.2020 r. wynosi 100.000,00 zł.

