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Ideje premikajo meje.

Ekologija.
Raziskave, razvoj

in inovacije. Infrastruktura.
Mala in srednja

podjetja.
POMEMBNO

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne zaračuna. 

Kreditojemalca bremeni le strošek ureditve zavarovanja pri notarju.

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere 
zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne 
ocene.

POGOJI

Podjetje je MSP, kar pomeni, da ima manj kot 250 zaposlenih na 
letni ravni, največ 50 mio € letnega prometa oz. največ 43 mio € 
bilančne vsote.

Posluje vsaj 2 celi poslovni leti (oddane bilance na Ajpes) in ima 
minimalno 2 zaposlena v zadnjem poslovnem letu.

Ni podjetje v težavah.

Nima neporavnanih obveznosti do FURS.

Podjetje ne proizvaja kmetijske proizvode ali predeluje kmetijske 
proizvode v kmetijske proizvode ali opravlja oziroma deluje v 
sektorju ribištva in akvakulture.



MSP 6 - NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO

• NAMEN FINANCIRANJA
 •  naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in za zaposlovanje neposredno ustvarjeno
    z naložbo

• VIŠINA KREDITA
 •  100.000 € - 5.000.000 €
 •  �nanciranje do 85% primernih izdatkov

• DOBA KREDITA
 •  6 - 12 let

• NAČIN ODPLAČILA
 •  moratorij na odplačilo glavnice je ½ ročnosti kredita (od 3 do 6 let)

• INFORMATIVNA OBRESTNA MERA
 •  predvidena obrestna mera na dobro zavarovanje in dobro boniteto: od 6 m Euribor + 3,0% p.a.

• ZAVAROVANJE
 •  vrste zavarovanj: nepremičnine, predmet �nanciranja  
 •  vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila

• DRUGI POGOJI
 •  v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev najmanj 0,125 in največ 0,40
    (vključno z višino zaprošenega kredita)
 •  investicija se mora izvajati v Sloveniji in se ne sme začeti pred oddajo vloge,  traja lahko do 4 let

• ROK ZA ODDAJO  KREDITA
 •  rok za oddajo vloge: do 31. 10. 2018

MSP 7 - TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO

• NAMEN FINANCIRANJA
 •  za kritje stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga in celotnih stroškov dela

•  VIŠINA KREDITA
 •  100.000 € - 5.000.000 €

• DOBA KREDITA
 •  6 - 12 let

• NAČIN ODPLAČILA
 •  moratorij na odplačilo glavnice je ½ ročnosti kredita (od 3 do 6 let)

• INFORMATIVNA OBRESTNA MERA
 •  predvidena obrestna mera na dobro zavarovanje in dobro boniteto: od 6 m Euribor + 3,0% p.a.

• ZAVAROVANJE
 •  vrste zavarovanj: nepremičnine  
 •  vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za pridobitev posojila

• DRUGI POGOJI
 •  v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med kapitalom in viri sredstev najmanj 0,125 in največ 0,40
    (vključno z višino zaprošenega kredita)
 •  izdatki lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev po sklenitvi

• ROK ZA ODDAJO KREDITA
 •  rok za oddajo vloge: do 31. 10. 2018

Financiranje iz posojilnih skladov SID Banke v sodelovanju z
E-mail: msp@sid.si  •  Telefon: 01/2007 480  •  Več info: https://www.sid.si

Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si. 


