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FINANCIRANJE NALOŽB ZA
TRAJNOSTNO RAST TURIZMA

TURIZEM 1

SID banka v sodelovanju z

UPRAVIČENCI

Samostojni podjetniki.

MSP in velika podjetja.

Zadruge.

DOBA KREDITA

6 - 30 let

VIŠINA KREDITA

Od 100.000€ do 20.000.000 €.

Financiranje do 85% celotnih stroškov.

NAMEN FINANCIRANJA

Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva za 
izgradnjo, nakup ali obnovo:

  gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, 
turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih 
prenočišč, avtokampov in taborov;

   turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega 
in zdraviliškega turizma;

  turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih 
znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih 
vrtov.
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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.

ROK ZA ODDAJO VLOGE  ZA KREDIT

Do porabe sredstev.

DRUGI POGOJI

Družba ob oddaji vloge posluje najmanj 2 polni poslovni leti.

Družba ima v zadnjem poslovnem letu povprečno število 
zaposlenih najmanj 2.

Investicija se mora izvajati v Sloveniji in se mora zaključiti v                   
5 letih po odobritvi kredita, začetek del je mogoč največ 3 leta 
pred dnevom odobritve kredita. Celotni stroški projekta ne 
presegajo 50.000.000 €.

Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.

Družba nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev.

Družba ne opravlja primarne kmetijske dejavnosti.

Projekt se mora izvajati na območju Republike Slovenije.

Podjetnik mora imeti odprt poslovni račun in voditi poslovne 
knjige ter sestavljati letna poročila.

NAČIN ODPLAČILA

Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let in ne 
več kot 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
Vrste zavarovanj: nepremičnine in premičnine.


