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BANK

Ekopożyczka dla firm, EkoLeasing, Ekokredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych
ING Bank wspiera działania ekologiczne i swoją ofertą zachęca
do proaktywnej postawy Polaków na rzecz czystego powietrza
i dbałości o środowisko naturalne. Bank przygotował dla firm
i Wspólnot Mieszkaniowych ofertę promocyjnego finansowania na produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej i zwiększenia czystej

(modernizacja budynków w kierunku rozwiązań energooszczędnych i termomodernizacyjnych, energooszczędne sprzęty
AGD i RTV, samochody elektryczne i hybrydowe, rowery,
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła).
W ramach oferty ING Banku firmy mogą uzyskać pożyczkę
lub leasing, a Wspólnoty Mieszkaniowe – kredyt inwestycyjny.

Zarząd banku wierzy, że polscy przedsiębiorcy już są świadomi
konieczności zmiany. Zmiana jest procesem, ale warto zacząć
od teraz. Wspiera więc rozwój firm jednocześnie pomagając
im w wyborze rozwiązań energooszczędnych i poprawiających
jakość środowiska naturalnego. Ofertę wyróżnia bardzo atrakcyjna cena (niska marża, bez prowizji), łatwy proces kredytowy.

Kredyt Unia Biznes
Bank Polskiej Spółdzielczości pomaga firmom w pozyskaniu dotacji w różnorodny sposób. Przede wszystkim współfinansuje projekty unijne, udzielając kredytów na inwestycje.
Zgodnie z regułami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej kredyt bankowy zasadniczo nie jest obligatoryjny. Jednak
każdy beneficjent starający się o dotacje powinien wykazać instytucji publicznej oceniającej wnioski, że posiada środki na
sfinansowanie całej inwestycji. Kredyt zaś jest jednym z najbardziej powszechnych instrumentów finansowania projektów.
Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla przedsiębiorców,

którzy chcą współfinansować inwestycje z funduszy unijnych, zarówno w ramach regionalnych jak i krajowych programów operacyjnych. Kredyt może być udzielony na 15 lat,
dostępny jest w 3 walutach – PLN, USD, EUR. Kredytem
Unia Biznes można finansować do 100 proc. wartości inwestycji unijnej przy zachowaniu wymaganych przez bank form
zabezpieczeń. Maksymalna kwota kredytu wyznaczana jest
w procesie oceny zdolności kredytowej, minimalna zaś wynosi 20 tysięcy złotych. Przedmiotem inwestycji mogą być nie
tylko środki trwała, ale i wartości niematerialne i prawne. Kre-

dyt Unia Biznes jest nowoczesnym rozwiązaniem, który umożliwia rozwój biznesu polskich przedsiębiorców. Przy pomocy
Unii Biznes można zrealizować innowacyjne przedsięwzięcia,
inwestycje ekologiczne, turystyczne i edukacyjne, zarówno na
obszarach miejskich, jak i wiejskich. Zapewnienie finansowania inwestycjom unijnym pomoże rozwijać kadry, zacieśniać
współpracę z naukowcami, producentami i kooperantami.
Kredyt Unia Biznes to nowoczesne finansowanie dla MSP.
Uwzględnia potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnych inwestycji.

obsługi firm. Podpis profilem zaufanym (podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny) skutecznie zastępuje podpis własnoręczny w kontaktach z podmiotami publicznymi.
Można dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty
i wnioski do różnych urzędów administracji publicznej,
co ułatwia i umożliwia zdalne załatwianie wielu spraw ad-

ministracyjnych związanych z działalnością gospodarczą.
Klienci firmowi mogą zmienić dane w CEiDG, obsługiwać dokumentację rozliczeniową z ZUS, składać wnioski
o wydawanie koncesji / zezwoleń, wykorzystując Profil Zaufany. Uzyskanie profilu zaufanego odbywa się przez bankowość elektroniczną.

dziennie, to jedyna opłata, jaką ponosi przedsiębiorca, który
zdecyduje się na ten produkt. Wszystkie formalności wraz z
podpisaniem umowy można załatwić on-line z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Pieniądze za faktury trafiają na konto
przedsiębiorcy już w 24h bez informowania jego klienta o finansowaniu. Decyzja o przyznaniu finansowania zapada w 15
minut dzięki zastosowanym przez Idea Money technologiom.

Wszystko to sprawia, że IDEA ONLINE to rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb mikroprzedsiębiorców! IDEA
ONLINE to produkt w ramach którego wszystkie formalności
załatwiane są on-line, a korzystający z usługi płaci jedną transparentną stawkę 0,078 proc. dziennie za finansowanie, bez żadnych dodatkowych kosztów - szybko, łatwo i dokładnie wtedy,
kiedy tego potrzebuje.

Profil Zaufany
7 grudnia 2017 bank udostępnił przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze funkcjonalność umożliwiającą uzyskanie Profilu Zaufanego
poprzez usługi BZWBK24 Mini Firma i Moja Firma Plus.
BZ WBK jako pierwszy udostępnia tę funkcjonalność
w usługach bankowości elektronicznych dedykowanych do

faktoring
IDEA ONLINE
Produkt faktoringowy skierowany do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych i freelancerów wystawiających
faktury VAT. To finansowanie ich działalności bez zbędnych
formalności i zobowiązań na podstawie wystawianych faktur,
dokładnie wtedy, kiedy potrzebują środków na rozwój swojej
działalności. Finansowanie faktur zaczyna się już od 100 zł, przy
wypłaconych 100 proc. wartości faktury, a prowizja 0,078 proc.

Pltaforma faktoringowa dla MSP
Faktorama oferuję największą w Polsce platformę faktoringową. Na platformie małe i średnie przedsiębiorstwa
pozyskują finansowanie od licznych inwestorów. Z plat-

formy korzystają głównie przedsiębiorstwa z branży budowlanej, wydobywczej i przemysłu lekkiego, dla których
jest to podstawowe źródło finansowania. Przedsiębiorstwa

mają dostęp do kilkukrotnie większego limitu faktoringowego, niż mogą dostać w banku dzięki finansowaniu od
wielu inwestorów.

z odroczonym terminem płatności. W ramach przyznanego limitu
faktoringowego klient ma możliwość finansować wybrane przez
siebie faktury w wysokości 100 proc. ich wartości. Zarówno decyzja o przyznaniu limitu, jak i zawarcie umowy odbywa się online,

a środki z tytułu finansowania są dostępne nawet w kilkanaście
minut. Odpowiada na kluczowe potrzeby najmniejszych firm –
finansowanie jest szybkie, bez zbędnych formalności, w 100 proc.
online, a przede wszystkim – w atrakcyjnej cenie.

eFaktoring
eFaktoring to pierwszy w Polsce w pełni internetowy faktoring skierowany przede wszystkim do mikrofirm. Założeniem eFaktoringu
jest pomoc w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
poprzez szybsze uzyskanie pieniędzy z tytułu wystawionych faktur
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ubezpieczenia
Ubezpieczenie grupowe „Razem dla siebie”
„Razem dla Siebie” to ubezpieczenie grupowe dla firm, które zatrudniają przynajmniej 2 osoby. Produkt powstał za sprawą konsultacji z klientami i przedstawicielami ubezpieczeniowymi, podobnie
jak nowe, bardziej przystępne dla odbiorcy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które wprowadzają uproszczoną likwidację szkód. Jedna
polisa obejmuje kompleksowe ubezpieczenie zdrowia ubezpieczonego pracownika: aż do 60 chorób (w tym zawał serca, udar mó-

zgu, nowotwory) i inne nieprzewidziane zdarzenia, w tym otwarty
katalog operacji. Dzięki dużej elastyczności produkt ten umożliwia
dopasowanie wysokości sumy ubezpieczenia oraz zakresu ryzyka
do potrzeb pracowników i pracodawcy. Ponadto, obudowany jest
szeregiem umów dodatkowych. Są to m.in. „Miesięczna wypłata”,
która zapewnia ubezpieczonemu regularne wypłaty na wypadek
niezdolności do pracy trwającej dłużej niż pół roku czy umowa na

wypadek uszczerbku na zdrowiu dziecka pracownika, która charakteryzuje się odrębną kwotą ubezpieczenia na każde dziecko w rodzinie. „Razem dla Siebie” to kompleksowe i przystępne rozwiązanie
dla firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
zatrudniających minimum dwie osoby, które pozwala ubezpieczyć
nie tylko pracowników, ale również ich rodziny na wypadek poważnych chorób, uszczerbków czy niezdolności do pracy.

w działalności. Ubezpieczenia mają szerokie zakresy ochrony.
Przykładowo, w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, przedsiębiorca ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia
– od ryzyk nazwanych w wariancie standardowym oraz formułę
all risk – w wariancie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenia pakietowe dają ochronę od standardowych ryzyk, której potrzebują wszyscy przedsiębiorcy. Mogą oni również rozszerzyć zakres
o ubezpieczenie specyficznych ryzyk w ramach dodatkowych

klauzul, co pozwala przygotować ofertę „szytą na miarę” dla danego klienta, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności.
Przykładowo, przedsiębiorca może ubezpieczyć od ryzyka rozmrożenia towary w ladzie chłodniczej w sklepie, sprzęt wykorzystywany do prowadzenia firmy od przepięcia, a maszyny – od
uszkodzeń. Dodatkowo, może ubezpieczyć stałe oraz dodatkowe
koszty działalności w razie przerwy w prowadzeniu firmy spowodowanej nagłym zdarzeniem takim jak np. pożar.

PZU Doradca
Kompleksowy pakiet, który pozwala na dowolny wybór rodzaju
i zakresu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb klienta. W ramach PZU Doradca każda firma może ubezpieczyć swój majątek od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem
i rabunku, a także szyby i inne przedmioty od stłuczenia, sprzęt
elektroniczny, mienie w transporcie krajowym (cargo), assistance
oraz OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem, które przedsiębiorca wykorzystuje

WARTA EKSTRABIZNES PLUS
Pakiet dostosowany jest do oczekiwań zarówno klientów szukających najszerszej ochrony, jak też tych, którym zależy tylko na
jednym, wybranym ryzyku. Dzięki włączeniu w zakres ochrony
zdarzeń, które do tej pory były zarezerwowane dla dużych korporacyjni, ubezpieczenie WARTA EKSTRABIZNES PLUS stało
się najszerszym zakresowo pakietem ubezpieczeń dla małych
i średnich przedsiębiorstw. Klient decydując się na ten produkt,

windykacja

płaci tylko za ochronę, której potrzebuje. Dajemy możliwość wyboru spośród sześciu ubezpieczeń: 4 rodzajów ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności
cywilnej dostępnego w dwóch wariantach. Ubezpieczenie można
dodatkowo rozszerzyć poprzez włączenie 20 klauzul w przypadku
ubezpieczenia mienia oraz 17 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC. Dzięki stworzeniu Pakietu Korzyści i włączeniu ich

w podstawę ochrony, klient ma pewność, że polisa zawierać będzie wszystko to, co ważne dla prowadzonej przez niego firmy.
Dzięki elastyczności w budowaniu oferty, nowatorskim rozwiązaniom i kompleksowej ochronie, Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni
chronić będzie klienta przed niespodziankami jakie stawia przed
nim prowadzenie biznesu.

windykacja w polisie ubezpieczeń należności
Windykacja w polisie ubezpieczenia należności zawiera elementy windykacji polubownej i sądowej. Zawierając umowę
ubezpieczenia należności, klient wybiera sam windykatora od
należności ubezpieczonych. Korzystający z windykacji polisowej w EULEO zyskuje wyższą skuteczność w odzyskiwaniu
długów, co z kolei przekłada się na niższą szkodowość i niż-

szą cenę polisy. EULEO dochodzi od dłużników należności
w modelu „success fee”, w tym również kosztów windykacji. EULEO odzyskuje tzw. udział własny, czyli części długu,
której nie pokrywa odszkodowanie. Dba o poszanowanie relacji biznesowych pomiędzy klientem i jego kontrahentem.
Po spłacie długu kontrahent nie ma już „czarnej metryki”

i można wznowić współpracę. Windykacja w polisie wymaga
wiedzy oraz systemu IT integrującego interesy trzech podmiotów. Jest odpowiedzią na wymogi klientów, coraz większą
specjalizacją w biznesie. Aby skorzystać z windykacji polisowej klient musi wystąpić do ubezpieczyciela o wybór EULEO jako windykatora.

Windykacja powiernicza

Firma od 27 lat specjalizuje się windykacji należności pochodzących z obrotu gospodarczego. Windykacja powiernicza to
usługa, w ramach której realizujemy aktywne i bezpośrednie
działania windykacyjne polegające na osobistych kontaktach

z dłużnikami na wszystkich etapach procesu odzyskiwania należności – od windykacji polubownej, przez sądową, aż po egzekucję komorniczą. Firma gwarantuje pełną obsługę prawną.
Nie pobiera żadnych opłat stałych, jej jedynym wynagrodze-

niem jest prowizja od odzyskanych kwot. Na czas windykacji klient przelewa na INDOS prawa do wierzytelności i tym
samym dla dłużnika staje się właścicielem wierzytelności, a
klient przestaje uczestniczyć w sporze.

stać z modułu negocjacji online czy wystawić ofertę na internetową
giełdę długów. Jeśli te sposoby zawiodą, może skorzystać z gotowego pozwu do sądu i e-sądu oraz wniosków koniecznych przy egzekucji komorniczej. Co istotne to wierzyciel ma wybór i to on
decyduje, który sposób wybrać, aby wyegzekwować należność i
zachować jak najlepsze relacje z dłużnikiem. Przedsiębiorcy korzy-

stający z tego rozwiązania chwalą skuteczność i innowacyjność systemu, ponieważ jest to nowatorski model prowadzenia windykacji,
polegający na działaniach związanych z motywowaniem dłużnika
do polubownej spłaty należności. Produkt jest innowacyjnym LegalTech, automatyzujacym procesy prawne związane z zarządzaniem wierzytelnościami w małej lub średniej firmie.

Vindicat.pl
Vindicat.pl to skuteczna i innowacyjna platforma do odzyskiwania
wierzytelności. Jest jedynym na rynku kompleksowym rozwiązaniem automatyzującym procesy związane z samodzielną windykacją dla segmentu MŚP. Za pomocą Vindicat.pl przedsiębiorca
podejmuje działania, korzystając z kroków, które podpowiada mu
system: może wygenerować pisma wzywające do zapłaty, skorzy-

