FINANCIRANJE GOSPODARSKIH
SUBJEKTOV NA PODROČJU
CESTNIH PREVOZOV

PROMET 1
KONČNI PREJEMNIKI
Gospodarska družba,
samostojni podjetnik,
ali zadruga,
ki kot glavno dejavnost izvaja mestni in primestni kopenski
potniški promet, medkrajevni in drug cestni potniški promet ter
cestni tovorni promet.

NAMEN FINANCIRANJA
Kritje celotnih stroškov posla (stroški blaga, materiala in
storitev ter stroški dela), ki so prikazani v računovodskih
izkazih za leto, v katerem je oddana vloga za financiranje in
za leto, ki sledi.

VIŠINA KREDITA
100.000 € - 800.000 €.
Najvišji znesek kredita (tj. 800.000 EUR) se zniža za znesek
drugih državnih pomoči, ki so bile končnemu prejemniku
dodeljene zlasti na podlagi oddelka 3.1. Začasni okvir za
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu
COVID-19.
Financiranje do 85% stroškov posla.

ROČNOST KREDITA
6 - 8 let
SID banka v sodelovanju z

Vloge podjetij sprejemamo izključno na spletni strani

https://vloge.sid.si

MORATORIJ
Moratorij na odplačilo glavnice je obvezen in znaša 2 leti.

OBRESTNA MERA
Predvidena obrestna mera: 6-mesečni Euribor +
nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je
odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike
zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

ZAVAROVANJE
Vrste zavarovanj: poroštvo fizične osebe ali nepremičnina,
premičnina, vrednostni papir, poslovni delež v družbi,
terjatev, patent, znamka, model, programska koda, poroštvo,
pristop k dolgu, garancija in/ali drugo ustrezno zavarovanje.

DRUGO
Upravičenec ne deluje v sektorju kmetijstva, ribištva in
akvakulture.
Upravičenec ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno
številko posluje najmanj dve (2) polni poslovni leti ter ima v
zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2
zaposlena.
Upravičenec dokaže, da je na njegovo poslovanje vplival
izbruh nalezljive bolezni COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo
dejavnost cestnega tovornega prometa).
Iz finančnih izkazov upravičenca za zaključeno poslovno leto
2019 izhaja, da je razmerje med prilagojenim finančnim
dolgom in EBITDA manjše od 5, pri čemer velja, da je EBITDA
večji od 0.
Upravičenec nima neporavnanih obveznosti iz naslova
obveznih dajatev ter na dan 31.12.2019 ni podjetje v težavah.

ROK ZA SKLENITEV POGODBE
31. 12. 2021 ali kasneje, če pride do podaljšanja veljavnosti
sheme državne pomoči po Začasnem okvirju.

POMEMBNO
SID banka ne zaračunava nadomestil za opravljeno storitev.
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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