תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
 04באפריל 2011
עלו מס' 11

עלו מידע חודשי ! עלו מספר 11
מטרת העלו הינו ליידע בנוגע לשינויי בקר לסיוע לעסקי קטני בערבות מדינה
ובקר לסיוע ליצואני בערבות מדינה ,נתוני סטטיסטיי ,סיפורי הצלחה ועוד.
איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

עוז גולדשטיין
טלפון 09-7776842 -
דוא"ל oz@tavor.biz -
איש הקשר שלך בקרן לסיוע ליצואנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

ארז אלבו
טלפון 09-7776810 -
דוא"ל erez@tavor.biz -
* בנוס& לאנשי קשר אלו ,נית לפנות לרשימת הכלכלני המופיעה באתר האינטרנט של
חברת 'תבור'.

Breaking News
 עפ"י סיכו שנעשה לאחרונה ע הבנקי ,עסקי בעלי מחזור מכירות שנתי של 15!22
מיליו ( יוכלו לבקש הלוואה בס) של עד  5%מהמחזור .כלומר ,הסכו המקסימאלי להגשת
בקשה לקר עשוי להגיע עד ל!  1.1מיליו (.
 עפ"י סיכו שנער) לאחרונה ע הבנק הבינלאומי ,אי חובת בדיקה מקדימה בבנק טר
הגשת הבקשה לחברת 'תבור' .בכ) ,מצטר& הבנק הבינלאומי לבנק אוצר החייל ולבנק
מרכנתיל.
כלומר ,התהלי) בקר יכול להתחיל בהגשת בקשה לחברת 'תבור' ,לאחריה ,ובמידה והמלצת
'תבור' הינה חיובית ,הבקשה מועברת לבדיקת הבנק הרלוונטי ולדיו סופי בועדת האשראי.
 ישנה אפשרות להגיש את הבקשות ל'תבור' באמצעות עותק וירטואלי )פקס/דואר אלקטרוני(
בלבד וללא שליחה בדואר .לצור) טיפול יעיל בבקשות אלו ,אנו מבקשי כי נפח הקבצי לא
יעלה על  4MBלקוב..
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נתוני פעילות עיקריי של הקר לסיוע לעסקי קטני לחודש מר:.
בחודש מר 2011 .התקבלו  236בקשות אשר כללו מסמכי נדרשי והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  203הלוואות ,בהיק& של כ!  60מיליו (.
מדובר במספר הגבוה ביותר של הלוואות מאז תחילת פעילות הקר ,אשר אושרו בחודש אחד.
מתחילת שנת  2011הוגשו  768בקשות מלאות אשר אפשרו העברת לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו  510הלוואות ,בהיק& של מעל  147מיליו (.
עד עתה אושרו כ!  1.7מיליארד ( במסגרת הקר ל!  5,796עסקי.

 החודש אושרו  33בקשות במסלול תיקי בהסכמה ,בו במידה וישנה הסכמה בי יו"ר הועדה,
הבנק' ,תבור' והסכו המבוקש ,נחתמת הוראת ביצוע ללא צור) בכינוס הועדה )כ! 16%
מהאישורי(.
 כ!  5%מההלוואות שאושרו החודש הינ עבור עסקי מהעיר אילת.
כנסי וימי עיו:
 נציגי 'תבור' יהיו נוכחי בכנס להנגשת הכלי הממשלתיי מטע משרד ראש הממשלה !
הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'קרסי .הכנס יתקיי ב!  07.04.11בדליית
אל כרמל.

שימו לב!
לאחרונה קיבלנו לא מעט פניות כנגד יועצים פרטיים וחברות ייעוץ המציגים עצמם
כנציגים מטעם הקרן ,מבטיחים את קבלת ההלוואה לעסקים וכן מציגים תנאי בסיס
)שיעור בטחונות ושיעור ריבית מקסימאליים( שאינם תואמים לתנאי הקרן כפי שנקבעו
ע"י משרד החשב הכללי.
יועץ או חברת ייעוץ אשר יתקבלו עליו תלונות בעניין זה ,יפורסם שמו באתר חברת
'תבור' על מנת להזהיר לקוחות מלקבל ממנו שירות.
לידיעתכם.
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להזכירכ:
 .1נית לברר סטטוס עדכני לבקשות בקר באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש ללחו .על
'כניסה למשתמשי חיצוניי' ,למלא ש משתמש )ח.פ/.ע.מ .של העסק הנבדק( וסיסמא
שניתנת ע"י תבור ,לכל עסק נבדק יש סיסמא משלו .בכ) נית לעקוב בכל רגע נתו אחר
סטטוס התיק באמצעות האינטרנט .בנוס& ,נית להעלות קבצי למערכת של 'תבור'
באמצעות קישור זה ,במקו לשלוח בפקס או בדואר האלקטרוני.
 .2עבור הגשת בקשות נוספות או בקשות חוזרות לאחר שהבקשה הראשונה נדחתה ! נית
לפנות לכלכלני 'תבור' לקבלת פרטי בנוגע לזכאות להגשה ולמסמכי הנדרשי .נית
למצוא פרטי נוספי באתר האינטרנט של חברת 'תבור' תחת הכותרת 'שאלות נפוצות'.
 .3לאור מקרי רבי של בקשות להלוואות בה התארכה קבלת אישור תשלו לחשב הכללי,
ברצוננו לחדד את העניי :התשלו ע"ס  ( 250לחשכ"ל הינו חובה לכל בקשה מהקר לסיוע
לעסקי קטני .לכ ,יש לשלוח ל'תבור' את אישור התשלו כבר ע המסמכי הראשוני
שנשלחי ,בקשה ללא אישור תשלו לחשכ"ל לא תבדק!
 .4עפ"י סיכו מול הבנק הבינלאומי ,שיעור הבטחונות עודכ ל!  ,24.9%בדומה לבנקי אוצר
החייל ומרכנתיל .בנוס& ,נית להגיש בקשות לקר לסיוע עסקי קטני במסלול המקוצר של
עד  100א' ( ג דר) בנק זה ,בדומה לבנקי אוצר החייל ומרכנתיל.
 .5במסלול המקוצר של עד  100א' ( ,נית להמנע מהדרישה של בטחו נזיל בשיעור של 24.9%
ע"י החתמת ערב נוס& עבור ההלוואה .זאת ,בכפו& לשיקולי הבנק.
 .6לתשומת לבכ :שאלוני 'תבור' מתעדכני באופ שוט& ונית להוריד באתר האינטרנט של
'תבור' .ע שליחת מסמכי הבקשה עבור העסק נא לשלוח את השאלו המעודכ כאשר הוא
ממולא כולו וחתו בסופו )בנוס& לתצהירי( ע"י בעלי העסק .שאלו לא חתו או לא
מעודכ לא יתקבל .בכל מקרה ,התיק לא יועבר להמש) טיפול הבנק.
 .7נית לדו ע סני& הבנק ,דרכו מתקבלת ההלוואה ,על גובה הריבית )הריבית המקסימלית
להלוואות הקר היא פריי.(3.5%+
כמו כ ,נית ג לדו ע סני& הבנק על אחוז הבטחונות המופקדי כנגד ההלוואה ,סוגיה
ורמת נזילות )מקסימו בטחונות להלוואות הקר ! עד .(24.9%
 .8נית להתאי את רמת הבטחונות שניתנה בעת מת ההלוואה בקרנות לאחר שנה מיו סיו
הגרייס .התאמות נוספות נית לבצע כל חצי שנה .לצור) ביצוע התאמה ,יש לפנות לסני&
הבנק בו מתקיימת ההלוואה .ההתאמה תבוצע לאחר בחינה של הבנק ושל חברת 'תבור'.
 .9עסקי שקיבלו הלוואה מהקרנות ומעונייני בפריסה מחודשת של ההלוואה או בסיוע אחר
לאור קשיי בהחזר ההלוואה ,רשאי להעביר לחברת 'תבור' בקשה באמצעות סני& הבנק
דרכו ניתנה ההלוואה.
נית להתייע .בנושא ע ברי מחברת 'תבור' בטל'!  09!7776841או באי מייל!
. barry@tavor.biz
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לפרטים נוספים בנוגע לקרנות ופעילות חברת
'תבור' ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון ,09-7776800 :שלוחות 119 - 110
או בטלפונים ישירים:
09-7776810-19
למשלוח מסמכים:
פקס03-7606727 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  10רעננה ת.ד 3030 .מיקוד 43662
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