
OFERTA FINANSOWA ARP S.A. W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Leasing Sp. z o.o., zgodnie z rządowym programem przeciwdziałania 

skutkom pandemii SARS-COV-2, stworzyły kompleksową ofertę skierowaną do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Budżet, jakim dysponują ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. w ramach Tarczy Antykryzysowej, wynosi 

1,7 mld zł. 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM  

- kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże, 

- okres finansowania do 6 lat, 

- okres karencji do 15 miesięcy. 

 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ  

- kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże, 

- okres finansowania do 2 lat, 

- okres karencji do 12 miesięcy. 

 

POŻYCZKA NA SPŁATĘ RAT KREDYTOWYCH 

- kwota: pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł - podmioty MŚP, 0,8 mln zł - 10 mln zł - podmioty duże, 

- okres finansowania do 12 miesięcy, 

- okres karencji do 12 miesięcy. 

 

Zapraszamy do Centrów Obsługi Przedsiębiorców. Nasi eksperci przedstawią najlepszą dla Ciebie ofertę  

i pomogą wypełnić dokumenty. Wniosek możesz też złożyć online: www.arp-tarcza.pl 

 

 

http://www.arp-tarcza.pl/


LEASING #MASZYNERIA BEZ WPŁATY WŁASNEJ LUB Z KARENCJĄ W SPŁACIE 

- leasing operacyjny o charakterze zwrotnym i odtworzeniowym na zakup maszyn i urządzeń, 

- kwota leasingu ustalana indywidualnie, 

- okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją). 

 

 

LEASING #REMASZYNERIA Z KARENCJĄ W SPŁACIE 

- leasing operacyjny przeznaczony na REFinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń w innych                            

komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych, 

- kwota leasingu ustalana indywidualnie, 

- okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją). 

 

 

LEASING Z KARENCJĄ W SPŁACIE ŚRODKÓW TRANSPORTU CIĘŻKIEGO 

- leasing operacyjny przeznaczony na REFinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i 

towarzystwach leasingowych, 

- kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta, 

- okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją). 

 

 

PROGRAM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA AUTOBUSOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 

- pożyczka z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych w komercyjnych spółkach i towarzystwach  

leasingowych, 

-brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności,  

statusu (wielkości) przedsiębiorstwa, waluty finansowanej umowy, 

- kwota pożyczki ustalana indywidualnie. 

 

Finansowanie jest w całości zwrotne i nie stanowi pomocy publicznej. 

 

  

 


