
Vloge podjetij sprejemamo na spletni strani
https://vloge.sid.si 

PROGRAM FINANCIRANJA PODJETIJ
VSEH VELIKOSTI ZA OBRATNA SREDSTVA
IN NALOŽBE (OSN)

Z MOŽNOSTJO JAMSTVA EGF

KONČNI PREJEMNIKI

Gospodarska družba

Samostojni podjetnik

Zadruga

Javni zavod ali javni gospodarski zavod

Podjetje ob oddaji vloge za �nanciranje z isto davčno številko 
posluje najmanj 2 polni poslovni leti ter ima v zadnjem 
zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 
zaposlena

NAMEN FINANCIRANJA

Kritje obratnih sredstev. 

Izvedba naložb na območju Republike Slovenije.

JAMSTVO EGF
Za MSP ali majhno podjetje s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne opravlja dejavnosti, izključene po pravilih 
EGF se lahko uporabi jamstvo EGF kot sredstvo zavarovanja 
kredita.

Zaradi jamstva EGF je obrestna mera kredita nižja.

Jamstvo EGF znaša 70 % neodplačane glavnice in rednih 
obresti za čas največ do 90 dni.



ROČNOST KREDITA

BREZ JAMSTVA EGF

1 – 8 let za kredit s statusom državne pomoči 

1 – 20 let za kredit s statusom pomoči de minimis

Z JAMSTVOM EGF

1 – 8 let s statusom državne pomoči 

1 – 12 let s statusom pomoči de minimis

MORATORIJ

Moratorij je lahko za največ polovico ročnosti kredita, vendar 

ne več kot 5 let.

VIŠINA KREDITA

od 100.000 € do 2.571.000 €

najvišji znesek kredita je odvisen od uporabljenih pravil o 
državni pomoči (pomoč de minimis, pomoč za odpravljanje 
resen motnje v gospodarstvu) in jamstva EGF

OBRESTNA MERA

Predvidena obrestna mera: 6-mesečni  Euribor + 
nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je 
odvisen od ocene kreditne kakovosti kreditojemalca in ostalih 
parametrov.  

Jamstvo EGF znižuje obrestno mero.

ZAVAROVANJE
BREZ JAMSTVA EGF

Vse vrste zavarovanj.

Z JAMSTVOM EGF

Brez drugih zavarovanj. Z namenom dodatnega znižanja 
obrestne mere možno zavarovanje z nepremičnino.

Nadomestilo za uporabo jamstva EGF znaša 0,49 % letno od 
neodplačane glavnice.

Jamstvo EGF za končnega prejemnika pomeni državno 
pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki 
zavarovanja kredita.
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Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb.

SID banka lahko za zavarovanje kredita uporabi �nančni 
instrument, ki ga izvaja Evropski investicijski sklad v okviru 
Panevropskega garancijskega sklada ob �nančni udeležbi 
posameznih držav članic EU.

DRUGO

BREZ JAMSTVA EGF

Skrajni rok za odobritev kredita s statusom pomoči de minimis 
je 31. 12. 2023.

Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb za kredite s 
statusom državne pomoči je 30. 6. 2022 ali kasneje, v primeru 
podaljšanja veljavnosti ukrepa.

Z JAMSTVOM EGF

Skrajni rok za sklenitev kreditnih pogodb z jamstvom EGF je 
30. 6. 2022 ali kasneje, v primeru podaljšanja veljavnosti 
ukrepa.

Nadomestilo za opravljene storitve se zaračuna skladno s 
tarifo SID banke.

POMOČ DE MINIMIS / DRŽAVNA POMOČ

Kredit pomeni pomoč de minimis ali državno pomoč za 

odpravljanje resne motnje v gospodarstvu.

Jamstvo EGF pomeni državno pomoč za odpravljanje resne 

motnje v gospodarstvu.


