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Gwarancja Kreatywna Europa

Kredyty obrotowe i inwestycyjne zabezpieczone gwarancją „Kreatywna Europa” przeznaczone są dla firm mikro,

małych i średnich, działających w obszarach związanych z kulturą i kreacją: 

• architektura archiwa, biblioteki, muzea, rękodzieło artystyczne;

• produkcje audiowizualne (w tym film, telewizję, gry wideo i multimedia);

• radio, sztuki wizualne, muzykę, festiwale, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, tłumaczenia, design;

• materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe;

ZALETY GWARANCJI „KREATYWNA EUROPA”:

• ułatwia otrzymanie finansowania firmom nieposiadającym 

majątku na zabezpieczenie kredytu;

• zabezpiecza spłatę do 80% wartości kredytu;

• wpływa na obniżenie oprocentowania kredytu;

• jest udzielana na okres:

– do 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,

– do 99 miesięcy – w przypadku kredytu inwestycyjnego;

• prowizja za gwarancję to tylko 0,25% kwoty gwarancji rocznie;

• maksymalna kwota gwarancji zależy od limitu pomocy de minimis.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFSI), ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji 

produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania. 



Pakiet Finansowy Biznes

• 5 rodzajów finansowania w ramach jednej decyzji 

• Decyzja kredytowa w 20 minut

• Dojazd do klienta na życzenie

• Wymagany PIT za minimum 10 miesięcy działalności

• Kredyty objęte gwarancjami:

Możesz otrzymać:

O finansowanie mogą wnioskować:

• przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

• spółki: cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, 

których właścicielami są osoby fizyczne.

Firma musi mieć zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy.

Gwarancja COSME



Gwarancja Biznesmax (FG POIR) dla Klienta Innowacyjnego

• 0% prowizji za udzielenie gwarancji w całym okresie jej trwania,

• Zabezpieczenie spłaty kredytu do 80% jego wysokości.

• Kwota gwarancji nawet do 2,5 mln euro.

• Okres gwarancji nawet do 240 miesięcy.

• Możliwość otrzymania zwrotu części lub całości zapłaconych 

odsetek (w formie dotacji) za pierwsze 3 lata spłaty kredytu.

Jakie są zalety gwarancji Biznesmax?

Korzyści finansowe – gwarancja Biznesmax jest bezpłatna (inaczej niż w przypadku większości innych gwarancji), umożliwia otrzymanie 

zwrotu części lub całości zapłaconych odsetek, pozwala na otrzymanie atrakcyjniejszych od standardowych warunków kredytowania.

Ułatwienie w korzystaniu z dotacji unijnych – kredytem z gwarancją Biznesmax mogą być finansowane niekwalifikowalne koszty projektu 

dotacyjnego, w tym podatek VAT.

Dostępność – kredyty z gwarancją są dostępne w oddziałach Alior Banku prowadzących obsługę klientów biznesowych na terenie całego kraju.

Możliwość finansowania kosztów kapitału obrotowego i kosztów towarzyszących.



Dotacje i inne instrumenty finansowe we współpracy z BGK
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Bank dla MŚP

Alior Bank obsługuje ponad 260 tys. Klientów Biznesowych z segmentu MŚP

W tym ponad  220 tys. Klientów MIKRO

Rachunek firmowy 

4x4

Rachunek 

firmowy iKonto

Rachunek Biznes 

Komfort

Karta Mastercard Debit 

Commercial Wielowalutowa

Rachunek firmowy z 

terminalem płatniczym

z aplikacją księgową

Kredyty z 

dotacjami unijnymi

Leasing operacyjny i finansowy
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Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2018 i 2019 r. w segmencie Klienta 
Biznesowego

I miejsce w kategorii Bankowość mobilna

I miejsce w kategorii Bank w Internecie

II miejsce w kategorii Bankowość tradycyjna

I miejsce Bank przyjazny firmie

I miejsce w rankingu Forbes 

jako „Bank przyjazny dla firmy” oraz „Bank rekomendowany firmie” 

Nagroda magazynu Home & Market w plebiscycie „Najlepszy Partner 

w Biznesie 2018” dla firm uznawanych przez środowiska biznesowe za stabilne, godne 

zaufania i warte polecenia

2018

2019
,,Instytucja Roku 2018” - wyróżnienie w kategorii najlepszy bank w finansowaniu firm, najlepsza jakość 

obsługi KB w placówce i na infolinii

I miejsce w konkursie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń dla portalu zafirmowani.pl w kategorii 

,,Najciekawsza innowacja dla banku”



Zapraszamy do rozmów przy stanowisku Alior Banku!
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Alior Bank SA Kontakt: fue@alior.pl


