
Szczegóły oferty oraz informacje o opłatach i prowizjach dostępne w oddziałach Banku.

Istotą biznesu jest ciągły rozwój, wyrażony we wzroście przychodów, poprawie efektywności, zdobywaniu nowych rynków czy roz-
wijaniu niezbędnej infrastruktury. Jednak w każdym z przypadków ten proces przebiega inaczej i zależny jest od sytuacji konkretnego 
przedsiębiorstwa.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na trzy szczególnie interesujące, nowe produkty finansowe Banku Zachodniego WBK, dostosowane 
do specyfiki funkcjonowania małych i średnich firm. Są to:

 Kredyt Biznes Ekspres Hipoteka,

 Kredyt na inwestycje komercyjne,
 Leasing Ekspres.

Kredyt Biznes Ekspres Hipoteka umożliwia finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia zabezpieczonego hipoteką. Środki pocho-
dzące z kredytu mogą Państwo przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem budowy 
lub rozbudowy nieruchomości.
Dotychczasowi Klienci BZ WBK (korzystający z naszych usług co najmniej od pół roku) mogą liczyć na kredyt w wysokości do 3 mln PLN, 
limit dla pozostałych kredytobiorców to 2 mln PLN. Kwota nie może być wyższa niż 65% wartości nieruchomości (zabezpieczenia) 
określonej w wycenie (50% w przypadku gruntów ornych jeśli kredytobiorca nie prowadzi działalności rolniczej). Maksymalny okres 
kredytowania to 15 lat, z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy.

Kredyt na inwestycje komercyjne to idealne rozwiązanie dla firm działających w branży nieruchomości. Bank Zachodni WBK może 
skredytować nawet 80% kosztów zakupu inwestycji przeznaczonej pod wynajem. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie wstęp-
nych umów najmu. Maksymalny okres spłaty kredytu to 15 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

Leasing Ekspres jest dobrą alternatywą dla kredytu. Charakteryzuje się prostotą, korzystnymi warunkami i nieskomplikowanymi proce-
durami. To bardzo szybki sposób na sfinansowanie potrzebnych Państwa Firmom samochodów, maszyn i urządzeń.

Bank Zachodni WBK, z bogatym pakietem produktów dla biznesu, zapewnia wsparcie finansowe dla firm każdego rodzaju, przy wszyst-
kich transakcjach i inwestycjach. W znalezieniu optymalnego w danej sytuacji rozwiązania, pomogą Państwu doświadczeni Doradcy.

Zapraszamy do placówek BZ WBK na terenie całego kraju.


