Załącznik nr 9

do wypełnienia przez Bank i zweryfikowania przez Specjalistę POLFUND
Arkusz klasyfikacji Klienta ubiegającego się o udzielenie poręczenia objętego
reporęczeniem finansowanym ze środków pochodzących z instrumentów finansowych
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
W związku z zawarciem przez POLFUND FPK S.A. z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu Umowy Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr
5/2020/REPO/V istnieje możliwość zakwalifikowania poręczenia do Projektu objętego tą Umową,
zwanego dalej "Projektem" , co wiąże się z wieloma korzyściami dla Przedsiębiorcy takimi jak:
1. Brak opłat z tytułu udzielenia poręczenia, w tym brak opłat kwartalnych.
2. Wysoki poziomu poręczenia aż do 80% kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji bankowej/leasingu.
3. Długi – nawet 84 miesięczny okres ważności poręczenia.
Aby zakwalifikować poręczenie do Projektu Fundusz musi uzyskać dodatkowe informacje – dlatego
wraz z wnioskiem prosimy też o wypełnienie arkusza, podpisanie i odesłanie do Funduszu. Kryteria
będą weryfikowane przez pracowników Funduszu a Przedsiębiorca podpisze stosowne oświadczenia.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Funduszem.
1. Podstawowe kryteria zakwalifikowania do Projektu (wyłącznie odpowiedzi twierdzące
kwalifikują Klienta / Wniosek do dalszej oceny):
Wyszczególnienie
TAK/NIE
Przedsiębiorca ubiegający się o poręczenie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,
posiadającym siedzibę lub oddział i stale prowadzącym działalność gospodarczą na terenie
województwa wielkopolskiego.
Branża - PKD Przedsiębiorcy musi być różne od sektora rolniczego, rybołówstwa i
akwakultury, sektora węglowego, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali,
sektora zbrojeniowego, transportu drogowego (wyjątek w przypadku gdy przeznaczenie
środków z kredytu jest na środek inny niż służący przewozowi towarów). Wniosek nie
kwalifikuje się do Projektu, jeżeli PKD wskazuje na transport i przeznaczeniem kredytu
będzie środek transportu służący do świadczenia usług w zakresie towarowego transportu
drogowego.
Środki z kredytu/pożyczki/leasingu/gwarancji bankowej poręczonego/ej przez POLFUND
FPK S.A. nie zostaną przeznaczone na współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE
bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego
UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a
także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Kredyt/pożyczka/leasing/gwarancja bankowa poręczony/a przez POLFUND FPK S.A. nie
został uruchomiony/wydany przedmiot leasingu i wypłacony/a przed podjęciem decyzji o
poręczeniu.
Kredyt/pożyczka/leasing/gwarancja bankowa poręczony/a przez POLFUND FPK S.A. nie
będzie przeznaczony/a na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę innych kredytów i
pożyczek oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.
Kredyt/pożyczka/leasing/gwarancja bankowa poręczony/a przez POLFUND FPK S.A.
będzie przeznaczony/a na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w
szczególności na jeden lub więcej z poniższych zakresów:
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a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji
obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
b) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
c) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków
transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
d) finansowanie działań mających na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu
produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
e) działania poprawiające jakość i innowacyjność wytwarzanych dóbr i oferowanych usług,
f) rozszerzenie, powiększenie zasięgu terytorialnego działalności firmy,
g) dziąłania wpływającena poprawę sytuacji firmy na rynku lokalnym i/lub regionalnym
pod względem jej konkurencyjności w sektorze MŚP,
h) działania zapewniające stałą bazę kapitału obrotowego.
Leasing poręczony przez POLFUND FPK S.A. dotyczy ruchomych środków trwałych
pozyskiwanych przez przedsiębiorcę MŚP na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej. Umowa leasingu zawiera zobowiązanie instytucji finansowej do
przeniesienia własności tych środków trwałych na przedsiębiorcę MŚP po zakończeniu
trwania umowy leasingu.
Kredyt obrotowy/pożyczka/ gwarancja bankowa poręczony/a przez POLFUND FPK S.A.
zostanie udzielony przedsiębiorcy MŚP, który działa na rynku nie dłużej niż 24 miesiące
(start-up) i będzie traktowany jako kapitał założeniowy i początkowy - szczególnie ważny
we wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa.
Kredyt obrotowy/pożyczka/ gwarancja bankowa poręczony/a przez POLFUND FPK S.A.
zostanie udzielony przedsiębiorcy MŚP działającemu na rynku dłużej niż 24 miesiące i
będzie powiązany z Planem Rozwoju Przedsiębiorstwa (kapitał rozwojowy) w celu
zapewnienia koniecznej płynności i gotówki, aby umożliwić realizację planu. Plan Rozwoju
Przedsiębiorstwa określa cele rozwojowe (związane np. z ofertą firmy, jakością
produktów, usług, rynkiem, na którym prowadzona jest działalność, zatrudnieniem) do
osiągniecia których będzie się przyczyniać finasowanie uzyskane przez MŚP w ramach
Kredytu objętego Jednostkowym Poręczeniem.
Klient spełnia warunki określone w Karcie Produktu - Poręczenie dostępnej na stronie
internetowej POLFUND FPK S.A.: ........................................., a kredyt/pożyczka/gwarancja
bankowa nie będzie przeznaczony/a na finansowanie celów wykluczonych wymienionych
w tej Karcie.
Powyższy Projekt warunkuje udzielenie przedmiotowego finansowania.
* - cele obrotowe wyłącznie zgodnie z zapisami pkt 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów
inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn.8 lutego
2012r.

……………………………………………………
Podpis pracownika Banku

Potwierdzam weryfikację załącznika bez uwag.
……………………………………………………..
Podpis pracownika POLFUND FPK SA
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