FINANCIRANJE POSLOVANJA MSP

MSP 9
UPRAVIČENCI
Samostojni podjetniki.
Mala in srednje velika podjetja.
Zadruge.

NAMEN FINANCIRANJA
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev, samo če prejemnik proizvaja oz.
bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve,
potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev.
Nabavna vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in
trgovskega blaga.
Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo
naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v
prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40%
zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela
podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov
v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom,
prevozom na delo, delom na terenu).

VIŠINA KREDITA
Od 100.000 € do 7.000.000 € na podjetje.
Financiranje do 85% celotnih stroškov.

DOBA KREDITA
2 - 12 let
SID banka v sodelovanju z

Vloge podjetij sprejemamo izključno na spletni strani

https://vloge.sid.si

NAČIN ODPLAČILA
Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti
kredita.

INFORMATIVNA OBRESTNA MERA
Obrestna mera je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna
od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.

ZAVAROVANJE
Vse vrste zavarovanj.

DRUGI POGOJI
Izbruh bolezni COVID-19 je vplival na poslovanje podjetja.
Podjetje proizvaja proizvode ali opravlja storitve, ki so
potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev.
Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1.2.2020 ter
vse do 3 let po odobritvi kredita.
Podjetje je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno
število zaposlenih najmanj 2.
Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj 2
leti.
Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti.
Podjetje nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih
dajatev.

ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA KREDIT
Do porabe sredstev.

POMEMBNO
Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne
mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja
bonitetne ocene.
Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb.

E-mail: financiranje@sid.si
Telefon: 01/2007 480
Več informacij: https://www.sid.si
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