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KARTA PRODUKTU DLA PRZEDSI!BIORCÓW

MOCNO POMOCNA

CEL I PRZEZNACZENIE OFERTY

Oferta przeznaczona dla Przedsi!biorców prowadz"cych: 
- jednoosobow" dzia#alno$% gospodarcz" (minimalny okres prowadzenia 
dzia#alno$ci 9 miesi!cy),
- spó#k! z o.o., spó#k! cywiln", spó#k! jawn" pod warunkiem, &e 
udzia#owcami s" osoby fizyczne, a nie kolejne spó#ki (minimalny okres 
prowadzenia dzia#alno$ci 18 miesi!cy).

MINIMALNY WIEK W'A(CICIELA/UDZIA'OWCA 24 lata na dzie) z#o&enia wniosku o udzielenie po&yczki

MAKSYMALNY WIEK W'A(CICIELA/UDZIA'OWCA 70 lat

DOKUMENTY TO*SAMO(CI dowód osobisty (nie jest wymagany drugi dokument to&samo$ci)

DOKUMENTY FINANSOWE

- wniosek o finansowanie wraz ze zgodami wymaganymi przez firm! 
po&yczkow" 

- umowa / pozytywna decyzja przyznanego finansowania w banku 
- o$wiadczenia o kwocie zaleg#o$ci ZUS i/lub US (w przypadku kwoty 

powy&ej 30 tysi!cy obowi"zkowo za$wiadczenie z urz!du o kwocie 
zaleg#o$ci ZUS/US) 

- PIT/CIT za ostatni rozliczony rok podatkowy oraz w zale&no$ci od formy 
rozliczenia z US: Bilans i RZiS za rok bie&"cy oraz ostatni rozliczony 
rok/KPiR/Ewidencja przychodów z Rycza#tu lub wymiar karty podatkowej 
za rok bie&"cy

- wyci"g z konta firmowego za ostatnie 6 miesi!cy 
- po&yczkodawca ka&dorazowo mo&e za&"da% w trakcie analizy 

dodatkowych dokumentów finansowych

WALUTA PLN

OKRES FINANSOWANIA 14 dni

ZABEZPIECZENIA PO*YCZKI 
weksel oraz zabezpieczenie na podstawie o$wiadczenia o poddaniu si! 
egzekucji stosownie do art. 777 w formie aktu notarialnego

MINIMALNA KWOTA PO*YCZKI 5 000 z# netto

MAKSYMALNA KWOTA PO*YCZKI
500 000 z# netto, nie wy&sza ni& 50% przyznanego finansowania 
bankowego

OP'ATA ZA WCZE(NIEJSZ+ SP'AT, 0%

OPROCENTOWANIE 0%

PROWIZJA ZA UDZIELENIE jednorazowa op#ata w wysoko$ci 19,9% przyznanej kwoty po&yczki netto

WARUNKI FINANSOWE

MP/P/2022/10

Niniejszy materia! nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego ani oferty elektronicznej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wy!"cznie informacyjny dla
przedsi#biorców. Nie stanowi równie$ rekomendacji czy porady po$yczkowej, a jedynie zawiera przyk!adowy opis warunków po$yczki „Mocno Pomocna”. %aden z zapisów niniejszego dokumentu nie jest
wskazaniem, $e jakakolwiek decyzja po$yczkowa lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji przedsi#biorcy. Sk!adaj"cy wniosek o po$yczk# powinni we w!asnym zakresie przeanalizowa&
i oceni& informacje zawarte w niniejszym dokumencie, a jego decyzja odno'nie zawarcia umowy po$yczki w ramach produktu „Mocno Pomocna” powinna by& oparta na takiej analizie jak" sami uznaj" za
w!a'ciw", w zwi"zku z prowadzon" dzia!alno'ci" gospodarcz". Fair Finance24 sp. z o.o. z siedzib" w Gda(sku nie ponosi odpowiedzialno'ci za efekty i skutki decyzji podj#tych przez przedsi#biorc# na
podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tymmateriale.


