Financiranje MSP

Novo: krediti za raziskave,
občinski krediti …
Med podjetji je čedalje več povpraševanja po financiranju, na kar so se
banke odzvale z novo ponudbo.
Barbara Perko

Novo financiranje raziskav, razvoja in inovacij
Letos je del aktivnosti SID banke usmerjen v strukturiranje novih oblik sodelovanja s poslovnimi bankami
prek kombiniranj dolgoročnega financiranja podjetij

s strani poslovnih bank in podrejenega kreditiranja
s strani SID banke ob finančnem inženiringu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
»Veliko uspešnost t. i. potrpežljivih posojil za kapitalsko utrjevanje MSP, katerih bistvena prednost so
dolgi moratoriji na odplačilo glavnice, želimo prenesti
tudi na področje financiranja raziskav, razvoja in
inovacij podjetij vseh velikosti,« pravijo. »Daljši moratoriji na odplačilo glavnic bi podjetjem omogočili
odplačevanje kreditov šele takrat, ko bodo na trgu že
realizirani prihodki kot posledica rezultatov raziskav,
razvoja in inovacij, ki se bodo financirali. Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo smo že predstavili koncept novega produkta, ki bi ga lahko razvili in
ponudili še letos in bi bil namenjen razvoju Slovenije
kot inovativne, razvojno naravnane in tehnološko
napredne družbe.«
Pričakujejo tudi, da bo letos za krepitev konkurenčnosti, za regionalni razvoj, za področje učinkovite
rabe energije in obnovljivih virov energije in podobno
na voljo tudi ponudba produktov iz sredstev evropskih strukturnih skladov.
Ugodnejši krediti za posamezne občine
Abanka mikro in malim podjetjem ter podjetnikom
redno ponuja ugodne kratkoročne kredite ter dolgoročne kredite do pet let. »V ponudbi imamo kredite z
garancijo Podjetniškega sklada ter ugodnejše kredite
s subvencioniranjem občin Ajdovščina, Vipava, Tolmin
in OOZ Nova Gorica ter Sežana.« Sodelujejo tudi s
Slovenskim podjetniškim skladom in SID banko, kjer
komitentom ponujajo ugodnejše oblike financiranja,
predvsem pri dolgoročnih kreditih z garancijo SPS.
V Abanki v zadnjem času beležijo velik obseg
povpraševanja pravnih oseb, posebej MSP, pri čemer
opažajo močnejšo investicijsko aktivnost podjetij
glede na pretekla obdobja.
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Posebna ponudba za stranke z boljšo boniteto
V Unicredit banki zaznavajo predvsem povpraševanje
po kreditih za obratna sredstva. »Med drugim ponujamo tudi 'Kredit ekspres', ki je namenjen za obratna
sredstva brez navajanja porabe sredstev. Namenjen
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SID banka
trenutno ponuja
šest programov
neposrednega
financiranja MSP.

SID banka glavni poudarek daje namenskemu financiranju podjetij z večinskim posredovanjem sredstev
prek komercialnih bank, manjši delež sredstev pa
ponujajo tudi neposredno. Trenutno razvijajo nove
produkte na področjih lastniškega in podrejenega
dolžniškega financiranja malih, srednje velikih in t. i.
majhnih mid-cap podjetij v Sloveniji.
Septembra lani so se pridružili EIF-NPI Equity
Platformi, ki jo upravlja Evropski investicijski sklad. V
tem okviru si želijo zagotoviti trajno ponudbo lastniškega financiranja in spodbuditi lastniško vlaganje
zasebnega kapitala oziroma neposredne tuje naložbe
za trajnostni razvoj Slovenije.

Financiranje MSP

je strankam z boljšo boniteto, kjer finančni izkazi
dovoljujejo dodatno finančno zadolženost in obstaja
potencial po potrebi dodatnih sredstev,« še pravijo.
Ugodnejše dolgoročno financiranje
V SKB banki imajo do 30. septembra 2017 za majhna
podjetja posebno ponudbo dolgoročnih kreditov za
financiranje trajnih obratnih sredstev in investicij v
stalna sredstva. Ponujajo tudi bolj specifične oblike
financiranja, kot so med drugim odkupi terjatev.
Sodelujejo s Slovenskim podjetniškim skladom, ki
prek svojih razpisov podjetjem ponuja garancije
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. »Na
področju financiranja projektov podjetij sodelujemo
tudi z Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko
Sveta Evrope, kar omogoča še ugodnejše vire dolgoročnega financiranja,« pravi Maja Treven, direktorica
sektorja Marketing v SKB.

pa je do 12 mesecev. Posebna ponudba velja še do
31. julija 2017,« pravijo v Novi KBM. Poleg tega banka
sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom in
Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter drugimi
ustanovami in občinami.
V Delavski hranilnici MSP trenutno ponujajo kratkoročne in dolgoročne kredite, limite na poslovnem
računu, garancije in odkup terjatev. V kratkem bodo
informatizirali celoten postopek odobravanja kreditov
in ga s tem pospešili.

Novoustanovljena
podjetja lahko v
Novi KBM dobijo
posebno ponudbo
Start up kredita.

Pomoč v Iranu
V Gorenjski banki izpostavljajo svetovanje o optimalnih oblikah in primerni ročnosti financiranja glede na
investicijo oziroma namen ter nasvete glede zmanjševanja poslovno-finančnih tveganj, ki izhajajo iz
rednega poslovanja. Zadnje čase so aktivni na področju sodelovanja z iranskimi bankami, kar pomaga
odpirati vrata na tem trgu tudi MSP-jem. gg

Krediti za start upe
V Novi KBM v zadnjem času opažajo več optimizma
in pozitivnih premikov v gospodarstvu, kar se kaže
tudi pri povpraševanju po vseh oblikah kreditiranja.
»Novoustanovljenim podjetjem je trenutno na voljo
posebna ponudba Start up kredita Nove KBM, ki je
primeren za različne poslovne cilje. Najvišji odobren
znesek znaša pet tisoč evrov, ročnost odplačevanja

Delavska hranilnica d.d.
POSEBNA PONUDBA ZA MALA IN SREDNJA PODJETJA
HRANILNICA NUDI MALIM IN SREDNJIM PODJETJEM, KI ODPREJO POSLOVNI RAČUN V DH NASLEDNJE UGODNOSTI:
•

•

-

brezplačno vodenje transakcijskega računa 12 mesecev,
nato pa za mala podjetja 2,00 EUR/mesec, za
srednja podjetja pa 4,00 EUR/mesec,
elektronsko banko DH-Net brez stroškov nadomestila za prvo leto:
- digitalno potrdilo POŠTA-CA na pametnem USB ključku,
•

do 15 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,50 %,
do 20 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,80 %,
strošek odobritve kredita 1% od glavnice, maksimalno 800,00 EUR,
strošek vodenja kredita 5,00 EUR/mesec.

garancijsko poslovanje,

•

možnost pridobitve poslovne kartice Maestro in MasterCard,

•

odobritev negativnega limita na transakcijskem računu,

•

izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski provizij,

•

odkup terjatev,

•

0,02% obrestno mero za sredstva na TRR,

•

ugoden računovodski servis.

•

možnost najetja POS terminalov,

•

•

•

zavarovanje kreditov in garancij: (hipoteka, solidarno poroštvo,
depozit, odstop terjatev),

brezplačni polog (le v primeru edinega TRR v DH), dvig gotovine na
bančnem okencu in brezplačni prilivi na račun,
zelo ugodne kredite:
- do 5 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,00 %,
- do 10 let, z obrestno mero 6-mesečni euribor + 3,30 %,

OB VAŠEM OBISKU VAS BOMO POSTREGLI Z VSEMI POTREBNIMI INFORMACIJI IN KAVICO DOBRODOŠLICE !
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