קרן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
החל בתאריך ה  11.2.1.11 -החלה לפעול הקרן החדשה להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
בערבות מדינה .מטרת הקרן לעודד העמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל ,אשר ישנה
הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל.
במסגרת הקרן מעמידה ממשלת ישראל ערבויות להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בעלי יכולת
החזר באמצעות המערכת הבנקאית בישראל ( בנק הפועלים ,בנק מזרחי – טפחות ,בנק אוצר החייל,
ובנק מרכנתיל דיסקונט).
הלוואות בערבות המדינה יינתנו במספר מסלולים:
.1
.1
.3
.2
.5

מסלול הון חוזר – מיועד להלוואות שמטרתן מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים
מפער תזרימי.
מסלול השקעות – מסלול לעסקים המבקשים מימון לצורך הרחבת עסקים קיימים.
מסלול משולב להון חוזר והשקעות.
מסלול עסקים בהקמה – מסלול המיועד להלוואות לצורך מימון הקמת עסק חדש.
מסלול "צוק איתן" – מיועד להלוואת שמטרתן סיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמבצע.
מדובר על עסקים המצויים עד  2.ק"מ מרצועת עזה ,שבעליהם שירתו שירות מילואים פעיל
בתקופת המבצע ולאחריו או עסקי תיירות בכל רחבי הארץ.

תנאי המימון במסגרת הקרן:
.1
.1
.3
.2

סכום ההלוואה :עד  5..בעבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 5.15
מיליון  ₪ו  8%מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של  5.15-1..מיליון .₪
תקופת ההלוואה :עד  5שנים ,מתוכם עד  5חודשי גרייס (בהם לא משולמים תשלומים על
חשבון הקרן) ועוד  52תשלומי קרן וריבית.
גובה הריבית :כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ,על פי שיקול הבנק ובאישור
ועדת האשראי.
בטחונות 0.%-85% :מהערבות ניתנת על ידי המדינה .הבנקים עשויים לדרוש מהלווים
ביטחונות עד לגובה של  15%מהיקף ההלוואה .בנוסף לכך ,נדרשות ערבויות אישיות של
הבעלים.

לצורך קבלת ההלוואה על מועמד לעמוד במספר דרישות סף:
 .1מחזור הכנסות שנתי של עד  1..מיליון .₪
 .1העדר חובות לרשויות המס .ניתן לקבל אישור עקרוני מהגוף המתאם במידה וקיימים חובות
כאלה ,אך ההלוואה מותנית בסגירת חובות אלו.
 .3חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל /מעוקל.

.2
.5
.5
.0
.8
.9

בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק או בעליו ,לרבות הליכי הוצאה
לפועל.
העסק אינו מצוי בהליך של כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין
נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
לעסק לא קיים חוב שהוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה מ 1.11-ואילך או
מקרן היצואנים ,גם אם זו ניתנה מבנק אחר.
בעמותות :חשבונם של מי ממורשי החתימה או מי מחברי העמותה לא יהיה חשבון מוגבל.
במסלול ההשקעות :נדרשת השקעת הון עצמי של  1.%מסך תוכנית ההשקעה.

תהליך קבלת ההלוואה במסגרת הקרן:
.1

.1
.3

.2
.5
.5

הלקוח פונה אל הגוף המתאם או לאחד מארבעת הבנקים בבקשה לקבלת הלוואה .מצרף
לבקשתו שאלון תכנית עסקית ,תצהירים חתומים על ידי עו"ד ורו"ח ,אישור תשלום על סך
 ₪ 15.לחשבון החשב הכללי ומסמכים נוספים לפי דרישה.
הגוף המתאם הבודק את עמידת העסק בתנאי הסף ,מעריך את בקשת ההלוואה וממליץ
לקרן האם להיענות לבקשה על ידי חוות דעת חיובית או שלילית.
במקרה של חוות דעת שלילית – הבקשה נדחית (ללקוח קיימת אופציה להגיש ערר על
ההחלטה).
במידה וחוות הדעת חיובית – הבקשה מועברת לטיפול בבנק.
הבנק עורך בדיקה של העסק ומגבש את חוות דעתו .בסיום התיק מועבר לדיון בוועדת
אשראי.
ועדת האשראי מתכנסת ומקבלת החלטה לגבי כל אחת מהבקשות לרבות תנאי ההלוואה –
לאשר או לדחות את הבקשה.
במקרה של דחיית הבקשה בוועדת האשראי – הבקשה נדחית.
במקרה של קבלת הבקשה בוועדת האשראי – הבקשה עוברת לביצוע.


הליך הבקשה במסלול "צוק איתן" הינו הליך מזורז משאר המסלולים ואינו דורש תשלום
על סך .₪ 15.

משרדנו עובד מול הגוף שמונה כגוף המתאם וכמו תמיד ישמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה
ולסייע בהליך בקשת הלוואה.
בכבוד רב,
שטרק את שטרק
רואי

חשבון

אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת החוזר
אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

