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Nowa oferta finansowania firm: 

Pożyczki B2B dla przedsiębiorców ze wszystkich branż!
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Billecta Finance to wyspecjalizowana

w dostarczaniu funduszy polskim przedsiębiorstwom

spółka, wchodząca w skład obecnej na trzech rynkach

grupy kapitałowej SAVELEND, notowanej na

sztokholmskiej giełdzie Nasdaq First North.

Do tej pory daliśmy się poznać przede wszystkim jako

niezawodny dostawca wielomilionowych linii

pożyczkowych dla krajowych instytucji finansowych: firm

windykacyjnych i obrotu wierzytelnościami, instytucji

pożyczkowych i agencji faktoringowych.

Od niedawna nasze pożyczki b2b dostępne są dla

przedsiębiorców ze wszystkich branż.

Oferta finansowania dłużnego Billecta Finance świetnie

uzupełnia dotychczasową ofertę usług faktoringowych

powiązanej spółki Billecta Poland – czołowego gracza z

polskiego sektora factoring online, znanego już

szerokiemu gronu przedsiębiorstw.

Kim jesteśmy?

www.BillectaFinance.pl
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Billecta Finance – nowy produkt finansowy dla MŚP

W odpowiedzi na potrzeby krajowych firm z sektora małych

i średnich przedsiębiorstw, Billecta Finance uruchomiła

nowy produkt w ramach swojej oferty w postaci

zabezpieczonej pożyczki B2B dla wszystkich

przedsiębiorców, bez wykluczeń branżowych lub ze względu

na formę organizacyjno-prawną.

Kwotowo oferta jest dostępna od PLN 100.000 do

3.000.000, również w walutach: EUR i SEK.

Lepiej niż w banku: pożyczka, jako elastyczna forma

finansowania, może zostać udzielona jako odnawialna,

roczna linia - do wysokości umówionego limitu.

Wykorzystanie takiej linii następuje w formie transz

uruchamianych doraźnie, na życzenie pożyczkobiorcy,

podczas gdy samo pozostawanie linii w gotowości do

uruchomienia nie generuje żadnych dodatkowych

kosztów. Nasz klient nie ponosi też żadnych opłat za

niewykorzystaną część linii pożyczkowej.

Wyróżnikami oferty są m.in.:

✓ Konkurencyjna cena. Średnioważony koszt finansowania dla

klienta to nawet 7,24% w skali roku!

✓ Elastyczność – pożyczka również w formie odnawialnej linii

✓ Produkt jest dostępny online, z każdego miejsca w Polsce

✓ Wielowalutowość

✓ Cały proces przebiega online, bez dokumentów papierowych, co

sprawia, że ubieganie się o finansowanie jest o wiele szybsze niż

aplikowanie do banków i tym podobnych instytucji.

Obecnie Billecta Finance kieruje swoją ofertę przede wszystkim do

następujących adresatów:

▪ szukających funduszy na rozwój, inwestycje (w tym dla

deweloperów budowlanych), refinansowanie zobowiązań, czy

prefinansowanie kontraktu lub dotacji,

▪ zainteresowanych finansowaniem pomostowym,

▪ firm poszukujących łatwo dostępnej, elastycznej pożyczki

gospodarczej, dedykowanej potrzebom obrotowym.



Koszt i warunki pożyczki

www.BillectaFinance.pl

Parametr finansowania Proponowana wartość wybranego parametru

➢ Forma i kwota finansowania Pożyczka pieniężna, jednokrotna lub udostępniona w formie odnawialnej lub nieodnawialnej 

linii (limitu), pozostającej do wykorzystania w formie transz wypłacanych na podstawie 

dyspozycji Klienta. Udzielenie pożyczki pozostaje w ścisłej korelacji z uzgodnionym celem 

finansowania: inwestycyjnym, obrotowym, na prefinansowanie należności lub refinansowanie 

zobowiązań.

Wysokość pożyczki: od 100.000 zł do 3.000.000 złotych, udzielana w PLN, SEK lub EUR

➢ Okres finansowania Linia (limit) pozostaje dostępna w umówionym okresie, maksymalnie przez 12 miesięcy, z 

możliwością dalszego odnowienia.

Wykorzystana transza pożyczki podlega spłacie w umówionym przez strony okresie, 

maksymalnie do 2 lat. 

➢ Rodzaj spłaty zaciągniętego 

finansowania

Standardowo (z możliwością indywidualnych odstępstw i z wyjątkiem dedykowanych 

programów branżowych, np. dla deweloperów nieruchomości):

W razie zastosowania opcji krótkoterminowego finansowania przez okres od 1 do 4 miesięcy: 

spłata jednorazowa, balonowa, na koniec umówionego okresu zwrotu pożyczki.

W razie finansowania powyżej 4 miesięcy: uzgodniony harmonogram systematycznych 

płatności rat kapitałowych oraz odsetkowo-prowizyjnych, np. co miesiąc, co kwartał.

➢ Koszt finansowania Odsetki w wys. 8% rocznie + prowizja operacyjna, rozłożona ratalnie, naliczana z dołu. 

Łącznie koszt nominalny: od 13% p.a., liczony od bieżącej ekspozycji pożyczki.

Opłata przygotowawcza za udostępnienie limitu pożyczkowego: już od 5.000 zł, płatna po 

podpisaniu umowy.

Brak innych kosztów związanych z finansowaniem, w tym odsetek za pozostawanie limitu w 

gotowości lub odsetek od niewykorzystanej części limitu, czy opłat administracyjnych.



Zabezpieczenia pożyczki
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Nasze pożyczki B2B to finansowanie zabezpieczone. 

Stosujemy zróżnicowane, ale zawsze adekwatne do wartości 

finansowania kombinacje zabezpieczeń spłaty pożyczki. 

Gwarantujemy elastyczny dobór rozwiązań odpowiednich dla klienta i 

dostosowanych do specyfiki firmy, w tym np.:

▪ Hipoteka na nieruchomości klienta, jak i osób trzecich,

▪ Zastaw rejestrowy na ruchomościach, w tym towarach, jak i na 

należnościach,

▪ Przelew wierzytelności lub ubezpieczenie,

▪ Poręczenia cywilne i wekslowe,

▪ Oświadczenie na podstawie art. 777 KPC,

lub inne, indywidualnie uzgodnione.



Weryfikacja wniosków i proces decyzyjny
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Standardowa specyfikacja wymaganych dokumentów i informacji dla 
złożenia wiążącej oferty finansowania dla Klienta:

▪ pliki JPK-VAT (w formacie ’.xml') wraz z UPO za ostatnie 12 m-cy
kalendarzowych,

▪ wyciągi z kont bankowych Firmy za ostatnich 12 m-cy w formacie PDF,
▪ dla firm prowadzących pełną księgowość - sprawozdanie Finansowe za 

rok ubiegły oraz RZiS i bilans za minione, zamknięte podatkowo m-ce 
roku bieżącego, bądź KPiR,

▪ zgoda na sprawdzenie Firmy (w przypadku JDG i s.c. również jej 
właściciela, jako os. fiz. – konsumenta) w bazach BIG i BIK.

Brak papierologii: bez konieczności wypełniania wniosków i formularzy, zaś 
potrzebne dokumenty są przekazywane drogą online, w łatwy i bezpieczny 
sposób. Pełna procedura weryfikacyjno-decyzyjna i kontraktacja zamyka się 
w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu otrzymania ww. 
dokumentów, przy czym wstępna decyzja jest generowana nawet w ciągu 
1 godziny.

W trakcie obowiązywania limitu pożyczkowego możliwe jest systematyczne 
podnoszenie jego wysokości, wraz z rozwojem biznesu Klienta.

Zapraszamy do skorzystania z 

oferty Billecta Finance!



Dedykowane programy 
finansowania dla wybranych branż: 

Pożyczki dla deweloperów z 
sektora budownictwa 
mieszkaniowego!

Atrakcyjna alternatywa dla:
- kredytu deweloperskiego z banku
- funduszy od inwestora 
zewnętrznego z wykorzystaniem SPV
- drogiego finansowania w formule 
equity

Więcej szczegółów pod numerem: +48 695 086 444



Kontakt z Billecta Finance:

BILLECTA FINANCE SP. Z O.O.

ul. Świętojańska 23 / 10
81-372 Gdynia, Polska

www.billecta.pl

kontakt@billectafinance.pl

KRS 0000708198
REGON: 368932490
NIP: 6793160930

W trosce o zachowanie statusu zaufanej firmy, zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy poufności.
Zapraszamy do rozmów indywidualnych, poprzedzonych zawarciem umowy NDA.

ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA 

info@billecta.pl
+48 500 300 336

ROBERT MOTYKA
Business Development Director

+48 603 816 024
robert.motyka@savelend.se

Materiał przedstawiony w powyższej prezentacji ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Finansowanie na warunkach dwustronnie uzgodnionych może
zostać udzielone adresatowi rzeczonej prezentacji pod warunkiem pozytywnej weryfikacji kondycji
finansowej prospekta przez Billecta Finance Sp. z o.o.

JAROSŁAW GRYGIEL
Country Manager

+48 695 086 444
jaroslaw.grygiel@savelend.se

Wraz z siostrzaną spółką faktoringową Billecta Poland 
należymy do następujących izb gospodarczych:

mailto:kontakt@billectafinance.pl

