תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
 10בינואר 4100
עלון מס' 8

עלון מידע חודשי  -עלון מספר 8
מטרת העלון הינו ליידע בנוגע לשינויים בקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
ובקרן לסיוע ליצואנים בערבות מדינה ,נתונים סטטיסטיים ,סיפורי הצלחה ועוד.

איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

עוז גולדשטיין
טלפון 90-8886777 -
דוא"ל oz@tavor.biz -
איש הקשר שלך בקרן לסיוע ליצואנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

ארז אלבו
טלפון 90-8886709 -
דוא"ל erez@tavor.biz -
* בנוסף לאנשי קשר אלו ,ניתן לפנות לרשימת הכלכלנים המופיעה באתר האינטרנט של
חברת 'תבור'.
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נתוני פעילות עיקריים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים לחודש דצמבר:
בחודש דצמבר  4101התקבלו  452בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  008הלוואות ,בהיקף של כ 20 -מיליון .₪
מתחילת שנת  4101הוגשו  4,030בקשות מלאות אשר אפשרו העברתן לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו  0,070הלוואות ,בהיקף של מעל  033מיליון .₪
עד עתה אושרו מעל  0.3מיליארד  ₪במסגרת הקרן ל 5,001 -עסקים.
 החודש אושרו בועדה  03בקשות להלוואות תוך עד  0שבועות (עד  40יום) מיום קבלת
המסמכים במלואם והעברת הבקשה לבדיקה.
 החודש אושרו  07בקשות במסלולים עסקים בהקמה והשקעות (כ 47% -מהאישורים).
 החודש אושרו  00בקשות במסלול תיקים בהסכמה ,בו במידה וישנה הסכמה בין יו"ר הועדה,
הבנק' ,תבור' והסכום המבוקש ,נחתמת הוראת ביצוע ללא צורך בכינוס הועדה (כ42% -
מהאישורים).
הקרן ליצואנים:
בחודש זה אושרו  2הלוואות ,בהיקף של כ 2 -מיליון .₪

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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להזכירכם:
 .0לאור הרצון לתת מענה ספציפי לעסקים בהקמה הוקם בחודש אוקטובר מסלול נפרד
לעסקים אלו .לפרטים נוספים אודות המסלול ,התנאים ,השאלון ועוד ניתן לפנות לאתר
חברת 'תבור'.
 .4עפ"י סיכום עקרוני מול הבנק הבינלאומי ,שיעור הבטחונות עודכן ל ,42.9% -בדומה לבנקים
אוצר החייל ומרכנתיל .בנוסף ,ניתן להגיש בקשות לקרן לסיוע עסקים קטנים במסלול
המקוצר של עד  011א'  ₪גם דרך בנק זה ,בדומה לבנקים אוצר החייל ומרכנתיל.
 .0במסלול המקוצר של עד  011א'  ,₪ניתן להמנע מהדרישה של בטחון נזיל בשיעור של 42.9%
ע"י החתמת ערב נוסף עבור ההלוואה.
 .2על פי תנאי הקרן ,ניתן להעניק אשראי לעסק במעמד עוסק מורשה בלבד (עסק עצמאי ,חברה
בע"מ ,שותפות) .במידה ובעת הגשת הבקשה העסק הינו במעמד עוסק פטור ,אך קיים צפי
לשינוי המעמד לעוסק מורשה עד לסיום תהליך הבדיקה (ממוצע של חודש וחצי) ,הרי שניתן
להגיש בקשה לקרן במסלול עסקים בהקמה (גם אם כבר קיימת פעילות לעסק) .במידה
ותאושר הבקשה ,ביצוע ההלוואה יותנה בהצגת תעודת עוסק מורשה.
 .5לתשומת לבכם :שאלוני 'תבור' מתעדכנים באופן שוטף וניתן להורידם באתר האינטרנט של
'תבור' .עם שליחת מסמכי הבקשה עבור העסק נא לשלוח את השאלון המעודכן כאשר הוא
ממולא כולו וחתום בסופו (בנוסף לתצהירים) ע"י בעלי העסק .שאלון לא חתום או לא
מעודכן לא יתקבל .בכל מקרה ,התיק לא יועבר להמשך טיפול הבנק.
 .3בקשות לקרן לסיוע לעסקים קטנים דרך סניפי בנק מרכנתיל ואוצר החייל אינן מחוייבות
בקבלת הפנייה מהבנק.
 .7ניתן לדון עם סניף הבנק ,דרכו מתקבלת ההלוואה ,על גובה הריבית (הריבית המקסימלית
להלוואות הקרן היא פריים.)0.5%+
כמו כן ,ניתן גם לדון עם סניף הבנק על אחוז הבטחונות המופקדים כנגד ההלוואה ,סוגיהם
ורמת נזילותם (מקסימום בטחונות להלוואות הקרן  -עד .)42.9%
 .8ניתן להתאים את רמת הבטחונות שניתנה בעת מתן ההלוואה בקרן לאחר שנה מיום סיום
הגרייס .התאמות נוספות ניתן לבצע כל חצי שנה .לצורך ביצוע התאמה ,יש לפנות לסניף
הבנק בו מתקיימת ההלוואה .ההתאמה תבוצע לאחר בחינה של הבנק ושל חברת 'תבור'.
 .9עסקים שקיבלו הלוואה מהקרן ומעוניינים בפריסה מחודשת של ההלוואה או בסיוע אחר
לאור קשיים בהחזר ההלוואה ,רשאים להעביר לחברת 'תבור' בקשה באמצעות סניף הבנק
דרכו ניתנה ההלוואה.
ניתן להתייעץ בנושא עם ברי מחברת 'תבור' בטל' 19-7773820 -או באי מייל-
. barry@tavor.biz
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לפרטים נוספים בנוגע לקרנות ופעילות חברת
תבור ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון  70–8886777שלוחות 110 - 117
או בטלפונים ישירים:
70-8886717-9
פקס למשלוח טפסים 70-8676868
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  01רעננה ת.ד 0101 .מיקוד 20334
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