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UDZIELILIŚMY PORĘCZEŃ NA BLISKO 400 MLN ZŁ

WSPARLIŚMY ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BLISKO 3000 PRZEDSIĘBIORCÓW

WARTOŚĆ ZABEZPIECZONYCH PRZEZ NAS TRANSAKCJI TO PONAD 1.400 MLN ZŁ

DZIAŁAMY NA RYNKU FINANSOWYM OD 1999R

WSPÓŁPRACUJEMY Z PRZEDSIĘBIORCAMI Z CAŁEJ POLSKI

Jesteśmy rzetelnym partnerem w biznesie, co potwierdzić mogą nasi udziałowcy, 
współpracownicy i przedsiębiorcy od lat korzystający z naszych usług.

Naszą misją i celem nadrzędnym jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu 
do finansowania zewnętrznego i pomoc w jego uzyskaniu, co powoduje, 
że oprócz podstawowej działalności - poręczania nie tylko kredytów 
i pożyczek, ale różnych form finansowania zewnętrznego - 
prowadzimy cały szereg działalności pozaporęczeniowych      
w postaci usług dla biznesu.

Jesteśmy po to aby wspierać biznes
wielkopolskich przedsiebiorców.

Krzysztof Dylikowski
Prezes Zarządu.

PFPK SP. Z O.O. JEST INSTYTUCJĄ  
OTOCZENIA BIZNESU, KTÓRA OD 15 LAT 
PROWADZI PROGRAM WSPIERANIA 
FINANSOWEGO MAŁYCH I ŚREDNICH  
PRZEDSIĘBIORSTW.
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Poręczamy kredyty i pożyczki oraz inne formy finansowania zewnętrznego (leasing, faktoring, 
gwarancje bankowe) dla przedsiębiorstw z każdej branży

Podejmujemy decyzję poręczeniową już w 24h!

Projektujemy niestandardowe rozwiązania dla skomplikowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych

Przygotowujemy biznesplany i studia wykonalności projektów inwestycyjnych dostosowane 
do specyfiki prowadzonej działalności

Doradzamy wykorzystanie odpowiednich form finansowania proponując montaż finansowy 
dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa

Zapewniamy kompleksową obsługę księgową 

Gwarantujemy preferencyjne warunki dla klientów na stałe współpracujących z nami

Opracowujemy programy naprawcze i restrukturyzacyjne

Jesteśmy doświadczonym zespołem, który czuwa nad przebiegiem procedury zawierania 
umowy oraz współpracą przez cały okres jej trwania

Sporządzamy wyceny nieruchomości zarówno na zlecenie przedsiębiorstw, jak i osób 
fizycznych

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., bazując na dotychczasowym doświadczeniu, 
prowadzi działalność pozwalającą na udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom działającym na 
rynkach krajów niemieckojęzycznych, które chciałyby rozwinąć swoją działalność w Polsce. Spółka 
świadczy także szereg usług dla biznesu, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy działający nie 
tylko na terenie Polski, ale również chcący rozpocząć działalność, bądź poczynić inwestycje na 
terenie krajów europejskich, w szczególności: Niemiec, Danii, Austrii, Szwajcarii i Luksemburga.     
Z pełną ofertą usług dla biznesu można zapoznać się na stronie internetowej PFPK.

PARAMETRY PODSTAWOWEJ OFERTY PFPK

MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA:

MAKSYMALNY UDZIAŁ PORĘCZENIA W KREDYCIE:

MAKSYMALNY OKRES WAŻNOŚCI PORĘCZENIA:

WALUTA KREDYTU:

650.000.00 ZŁ

60%

60 MIESIĘCY

PLN

DLACZEGO PFPK?  PONIEWAŻ:

PFPK A KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE
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PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ PFPK

KLIENTEM PFPK MOŻE ZOSTAĆ:

SPÓŁKA UDZIELA PORĘCZEŃ
NASTĘPUJACYCH RODZAJÓW
FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. udziela poręczeń na podstawie przepisów 
prawa cywilnego. Szczegółowe warunki i procedury udzielania poręczeń oraz zasady 
odpowiedzialności Funduszu regulują podpisane przez PFPK umowy o współpracy z instytucjami 
finansującymi i ”Regulamin udzielania poręczeń PFPK Sp. z o. o.”

PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK

PORĘCZENIA GWARANCJI BANKOWYCH

PORĘCZENIA TRANSAKCJI LEASINGOWYCH

PORĘCZENIA TRANSAKCJI FAKTORINGOWYCH

PORĘCZENIA WADIALNE

mikro, mały i średni przedsiębiorca (MSP), tj. przedsiębiorca zatrudniający nie więcej niż 249 
osób oraz osiągający obrót roczny nieprzekraczający 50 milionów EUR lub wykazujący sumę 
bilansową nieprzekraczającą 43 milionów EUR.

prowadzący działalnośc gospodarczą w sektorze nierolniczym, w szczególności           
w sektorze produkcyjnym, budowlanym i usługowym przez okres nie krótszy niż    
6 miesięcy

mający siedzibę prowadzący działalność gospodarczą, lub realizujacy 
inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego

terminowo realizujący swoje zobowiązania wobec skarbu 
państwa, ZUS oraz organów lokalnych

Warunkiem uzyskania poręczenia jest posiadanie 
zdolności kredytowej
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WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY PORĘCZEŃ
W LATACH 2000-2014
(WG WARTOŚCI, W MLN PLN)

WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY PORĘCZEŃ
W LATACH 2000-2014
(WG ILOŚCI PORĘCZEŃ)

biznesplany
sporządzanie biznesplanów na potrzeby uzyskania finansowania zarówno w bankach, jak                            
i w innych instytucjach finansujących. 

studia wykonalności projektów inwestycyjnych
są to szczególne rodzaje biznesplanów. Zespół PFPK posiada umiejętności i doświadczenie 
pozwalające podołać nawet tak wymagającym zadaniom. Wykonujemy studia wykonalności 
również na potrzeby wewnętrznych analiz przedsiębiorcy.

plany naprawcze i restrukturyzacyjne
przygotowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych  dla firm borykających się                           
z trudnościami wynikającymi ze zmian w sposobie działania przedsiębiorstwa.

wycena nieruchomości
operaty szacunkowe dla każdego rodzaju nieruchomości, w tym obiektów handlowych i biurowych.

montaż finansowy
usługa ta pozwala na ustalenie optymalnego dla danego przedsiębiorstwa bądź realizowanej 
przez nie inwestycji sposobu finansowania i wybór najkorzystniejszej dostępnej na rynku oferty 
finansowania zewnętrznego.

usługi księgowe
kompleksowa obsługa przedsiębiorstw zarówno w zakresie doradztwa jak i prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej. Naszym atutem jest prowadzenie dokumentacji pod kątem 
potrzeb banków, co znaczenie ułatwia procedurę ubiegania się o kredyt oraz jego odnowienie.

wsparcie doradcy biznesowego
wykonywanie usług z zakresu finansów, bankowości, księgowości i prowadzenia biznesu w formie 
outsourcingu - na zlecenie przedsiębiorcy.

Profesjonalna kadra Funduszu udzieli Państwu kompetentnej informacji z zakresu świadczonych 
przez Spółkę usług.

KOMERCYJNA DZIAŁALNOŚĆ PFPK
– USŁUGI DLA BIZNESU
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Informacja Pozytywna od lat pomaga 
budować rzetelność płatniczą w Europie 
Zachodniej i USA. 

Program FairPay został stworzony celem 
gromadzenia Informacji Pozytywnych                         
o terminowych płatnościach. 

Dzięki niemu płatnik (przedsiębiorca, 
konsument) może zbudować wizerunek 
rzetelnego kontrahenta oraz może pomóc       
w tym swoim partnerom biznesowym!

Zbierając Informacje Pozytywne, tworzy się 
historię płatniczą własnej firmy i potwierdza 
swoją wiarygodność!

Dodawanie i ujawnianie 
informacji pozytywnych 

odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 
9 kwietnia 2010 r.  o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych.

Więcej informacji na temat programu 
można uzyskać na następujących stronach 
internetowych:

• www.fairpay.pl

• www.krd.pl

• www.cospozytywnego.com 

• www.pfpk.pl

Informacja Pozytywna to doskonała 
rekomendacja dla każdej firmy!

Inicjatywa Jeremie (Join European Resources 
for  Micro-to-Medium  Enterprises - Wspólne 
Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw) - to innowacyjny 
mechanizm finansowania rozwoju 
przedsiębiorstw wprowadzony przez Komisję 
Europejską w perspektywie finansowej 
2007-2013. W ramach Inicjatywy JEREMIE 
przygotowano następujące produkty 
finansowe:

• poręczenia kredytów / pożyczek / transakcji 
leasingowych

• kredyty / pożyczki

• kapitał typu “venture”, “mezzanine” na 
rozwój działalności

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych 
jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) 
realizuje Inicjatywę JEREMIE w Wielkopolsce, 
ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom 
dostęp do finansowania zewnętrznego 
poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, 
pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki 
realizacji projektu mogą być udzielane na 
preferencyjnych warunkach.

Więcej informacji na temat Inicjatywy JEREMIE 
można uzyskać odwiedzając poniższe strony 
internetowe:

• www.jeremie.com.pl

• www.bgk.com.pl

• www.wrpo.wielkopolskie.pl

W latach 2015-2020 inicjatywa Jeremie 
zostanie najprawdopodobniej zastąpiona 
nowym instrumentem skonstruowanym             
w oparciu o środki UE.
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61-827 POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 20;

T.: 61 855 64 80, F.: +48 61 855 64 85; 

biuro@pfpk.pl, www.pfpk.pl

Skontaktuj się z pracownikiem PFPK. 
 
Odwiedź naszą stronę internetową www.pfpk.pl

lub pytaj o nas w bankach współpracujących

oraz u pozostałych partnerów Funduszu.

POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

NASI PARTNERZY:
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