
Poręczenia kredytowe jako wsparcie 
w dobie pandemii Covid 19 



Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych

POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

To jeden z największych makroregionalnych funduszy

poręczeniowych w Polsce. Wspieramy wszystkie projekty,

które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności

i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury

przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami

finansowymi. Fundusz rozpoczął działalność w 2001 roku.

Udziałowcami Funduszu jest Santander Bank Polska oraz

Polska Fundacja Przedsiębiorczości.



Poręczenie EFI/EFG – główne korzyści

✓ Zastosowanie w wielu nowych produktach: kredyt w rachunku bieżącym, kredyt o mieszanej strukturze

finansowania, kredyt rewolwingowy, kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, pożyczka i ewentualnie kredyt w EUR

(decyzja indywidualna).

✓ Możliwość poręczenia kredytu przeznaczonego na refinansowanie zobowiązań (z wyłączeniem kredytów

inwestycyjnych). Transakcje dotyczące refinansowania kredytów są analizowane w procedurze standardowej.

✓ Obniżone opłaty zarówno w uproszczonym jak i w standardowym procesie Funduszu: brak opłaty jednorazowej i

niska opłata kwartalna w zależności od klasy ryzyka Funduszu/ratingu.

✓ Wysoki poziom poręczenia – do 80%.

✓ Długi okres ważności poręczenia – do 10 lat (dla kredytów inwestycyjnych) lub do 7 lat (pozostałe rodzaje

kredytów/pożyczka).

✓ Nie jest wymagane badanie pomocy de minimis Klienta



Poręczenie EFI/EFG – podstawowe cechy (cz. 1)

Produkty jakie mogą być zabezpieczone poręczeniem tj. kredyty / pożyczki:

a) Nowe finansowanie (kredyty w PLN: w rachunku bieżącym, rewolwingowe, obrotowe, o mieszanej strukturze,
inwestycyjne, pożyczka. Kredyt w EUR)

lub

b) refinansowanie (kredyty w PLN: w rachunku bieżącym, rewolwingowe, obrotowe, o mieszanej strukturze, pożyczka.
Kredyt w EUR).

✓ Dozwolone cele kredytowania: kapitał obrotowy, rzeczowe aktywa trwałe i WNiP, finansowanie mieszane,
refinansowanie, inne.

W każdym przypadku musi być podpisana nowa umowa kredytowa.

✓ Okres kredytowania: co najmniej 12 miesięcy (+ 1 dzień) miesięcy – od daty zawarcia Umowy.



Poręczenie EFI/EFG – podstawowe cechy (cz. 2)

Maksymalne kwoty kredytu i poręczenia

a) kredytu:

✓ 2.000,0 tys. zł w procesie standardowym Funduszu („Dodaj wniosek”)

lub

✓ 625,0 tys. zł w procesie uproszczonym („Uruchom Kwalifikator”) Funduszu.

b) poręczenia:

✓ 1.600,0 tys. zł w procesie standardowym Funduszu lub

✓ 500,0 tys. zł w procesie uproszczonym.

Udzielenie poręczenia nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy publicznej w ramach EGF

limit w kwocie 1.800.000,00 EUR



Poręczenie EFI/EFG – najważniejsze wykluczenia

Przedmiotem finansowania nie może być:

✓ zakup pojazdów dla celów transportowych (jednocześnie Klient z branży transportowej może ubiegać się o kredyt z

poręczeniem EFG, o ile cel finansowania jest inny niż zakup pojazdu transportowego),

✓ budowa nowych budynków i przeprowadzenie poważnych remontów istniejących budynków (przekraczających 25%

powierzchni lub 25% wartości budynku),

✓ ogrzewanie lub/i chłodzenie budynków,

✓ inwestycja w wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej z wykorzystaniem biomasy,

✓ projekt odsalania,

✓ działanie odpowiadające sektorom wykluczonym Grupy EBI (zawsze weryfikacja PKD).



Poręczenie EFI/EFG – pozostałe kluczowe 
wytyczne

Klient:

✓ nie zalega ze spłatą żadnego kredytu/pożyczki (również w odniesieniu do kredytu, który podlega refinansowaniu)
przez dłużej niż 20 dni, na dzień podpisania umowy kredytowej,

✓ nie otrzymał innej pomocy publicznej na tę samą inwestycję, jeśli kredyt/pożyczka finansuje inwestycję w środki trwałe,

✓ nie był przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w dniu 31-12-2019 r.,

✓ nie prowadzi działalności w sektorach wykluczonych przez Grupę EBI,

✓ nie znajduje się w Sytuacji Wykluczenia,

✓ spełnia wszystkie pozostałe kryteria kwalifikowalności Programu EFG, w tym dotyczące pomocy publicznej



Inne produkty POLFUND cz. 1

Jeśli z różnych względów nie będzie możliwe udzielenie poręczenia w ramach programu EFG,
POLFUND może zaoferować inne produkty:

• Poręczenie rynkowe, komercyjne:

✓ do 70%, możliwe do zastosowania w każdej sytuacji, szczególnie gdy Bank oczekuje zabezpieczenia kredytu,
a Przedsiębiorca nie posiada wystarczającego majątku na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu lub nie chce
ustanawiać zabezpieczeń na majątku. Poręczenie znajduje zastosowanie również w połączeniu z programami
wsparcia i pomocą publiczną (łączna wartość zabezpieczenia: do 80% kwoty kredytu)

• Poręczenie pomostowe:

✓ do 70%, polecane jest przedsiębiorcom poszukującym zabezpieczenia m.in.: do czasu ustanowienia hipoteki
na nieruchomości, zastawu lub ukończenia inwestycji.

• Poręczenia do gwarancji bankowych:

✓ do 70-80%, dla przedsiębiorców poszukujących dodatkowego lub alternatywnego zabezpieczenia gwarancji bankowej
bez angażowania własnych środków. Skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający
ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta.



Inne produkty POLFUND cz. 2

• Poręczenia leasingu:

✓ do 80%, alternatywa dla tradycyjnych zabezpieczeń (zastaw rejestrowy, hipoteka). Jest traktowane
przez leasingodawcę jako zabezpieczenie o wysokiej płynności.

• Poręczenia w ramach Funduszy Unijnych:

✓ do 80%, POLFUND aktywnie korzysta ze środków unijnych dystrybuowanych w ramach Europejskiego Projektu
Jeremie i Funduszu Inwestycyjnego.



Dane kontaktowe

Życzymy dużo zdrowia i zapraszamy do kontaktu:

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel. 91 424 31 30
kom. 727 684 453
kom. 727 684 454
polfund@polfund.pl




