Przegląd dostępnych produktów ARP SA wspierających Klientów MŚP
w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Poniższe produkty są uzupełnieniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z obszaru MŚP, ze strony całej
Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.
•

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – uproszczona pożyczka obrotowa
na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Klient zyskuje
dodatkowe środki na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w okresie trwania stanu pandemii na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu do czasu
ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

•

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – uproszczona pożyczka
obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, której celem jest wypłata w kwocie netto
wymaganego do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Pożyczka może stanowić
uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł przewidzianych w
ramach Tarczy Antykryzysowej.

•

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i
towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP z branży transportowej - refinansowanie
umów leasingu, których wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat, pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t, kwota
leasingu do 5 mln zł netto dla klienta, okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją), karencja w spłacie
rat leasingowych do 12 miesięcy, marża zgodna z siatką cen dla produktu, opłata wstępna (czynsz
inicjalny) – 0%, opłaty manipulacyjne 0%.

•

Leasing operacyjny „MASZYNERIA” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na
zakup maszyn i urządzeń - leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności, maszyny i
urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce
renomowanych dostawców zagranicznych, kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie, według
wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 m-cy karencji w spłacie
pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna od wyniku
analizy leasingowej) okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)

Główne warunki, które musi spełnić Klient MŚP, aby móc otrzymać w/w produkty:
- Prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej księgowości,
- Prowadzenie działalności minimum przez 12 miesięcy,
- Przychody ze sprzedaży za 2019 lub ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł,
- Ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem netto,
- Przedstawienie adekwatnego zabezpieczenia min. 120 % wartości wnioskowanej pożyczki.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.arp-tarcza.pl, gdzie bezpośrednio można
również złożyć wniosek on-line o wybrany produkt.
Na każdym etapie procesowania transakcji można skorzystać z naszej pomocy , lista przedstawicieli ARP SA (lista
na stronie: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow ) lub infolinii PFR:
800 800 120.

