תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי -קרנות בערבות מדינה
 01ביוני 2010
עלון מס' 1

חברת תבור כלכלה ופיננסים גאה להשיק את עלון המידע החודשי הראשון.
מטרת העלון הינו ליידע בנוגע לשינויים בקרן 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

ערן פרץ
טלפון097776813 -
דוא"לeran@tavor.biz -

אשת הקשר שלך בקרן לסיוע ליצואנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל

סיון רחמים:
טלפון09-776814 -
דוא"לsivanr@tavor.biz :
הקרן ליצואנים:
חברת תבור החלה לשמש כגוף המתאם בקרן לסיוע ליצואנים באפריל  .2010באותו החודש תבור
החלה בניתוח תנאי הקרן ,הנגישות אליה והתאמתה לתנאי השוק.
השינויים המיידים:
 .1עמלה דמי הבדיקה הכלכלית הופחתה ל) ₪ 500 -במקום .(₪ 800
 .2עמלת ערבות מדינה הופחתה ל) 0.3%-במקום .(0.8%
 .3במידה והבקשה נדחתה ניתן לגשת שוב לאחר שלושה חודשים.
 .4תהליך הבקשה קוצר :
 אין צורך למלא טופס בקשה מקדמית
 בדיקת חובות למשרד התמ"ת נעשית במקביל להגשת הבקשה
 זמן טיפול בתבור מיום השלמת המסמכים הנדרשים  10 -ימים ובבנק  18ימים
 במידה וקיימת הסכמה בין בקשת הלקוח ,ההמלצה הכלכלית לבנק נחתמת הוראת
ביצוע ללא צורך בועדת אשראי
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מטרת הקרן:
במסגרת פעילות הממשלה לעידוד היצוא ,פועלת קרן למתן הלוואות ליצואנים בעלי פוטנציאל
למכירות משמעותיות בשוק העולמי לצורך הון חוזר ,השקעות בציוד ,פעולות שיווק בחו"ל וכדומה,
תוך הקלה בבטחונות הנדרשים מהם לצורך קבלת ההלוואה.
ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים )אוצר החייל ומרכנתיל( ,אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה
הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי הקרן
סכום מקסימאלי:

 100,000דולר ארה"ב עבור עסקים עם מחזור שנתי עד  500,000דולר ארה"ב
 1,000,000דולר ארה"ב או  20%מגובה המחזור השנתי האחרון )הנמוך מבינהם(
עבור עסקים עם מחזור שנתי של בין  500אלף ל 15 -מיליון דולר.

תקופת ההלוואה:

עד חמש שנים .מתוכם עד שנה גרייס ע"פ החלטת ועדת האשראי.

ריבית:

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מהסוג הניתן על פי ההוראה לפי
שיקול דעתו של הבנק ,ובאישור ועדת האשראי.
 70%מהערבות ניתנת על ידי המדינה.

ביטחונות:

הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של 30%
בנוסף לכך ,נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים
דרישות סף:
 .1על היצואן לייצא לפחות  5%ממחזור המכירות
 .2המחזור העסקי לא יעלה על  15מיליון דולר.
 .3לעסק אין חובות כלפי רשויות המס.
תהליך קבלת ההלוואה
תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:
 .1מילוי השאלון ומסירתו בצירוף הנספחים לחברת 'תבור' בעותק אחד בדואר ועותק אחד
וירטואלי )בפקס /במייל /באמצעות העלאה לאתר 'תבור'( לאחר מכן תיערך פגישה עם
הלקוחות .חברת 'תבור' מעבירה את המלצתה לבנק בו הוגשה הבקשה.
 .2במקביל לבדיקה הכלכלית של תבור ,נערכת בדיקה אל מול משרד התמ"ת בנוגע לחובות
היצואן כלפי המשרד ובדיקת אורות אדומים בבנק.
 .3הבנק מבצע בדיקה כלכלית ללקוחות.
 .4בקשה נידונה בוועדת האשראי.
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Breaking News
הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים ובנק מרכנתיל דיסקונט חתמו על הסכם שיתוף פעולה
שיסייע לחברי התאחדות התעשיינים ,החברים בקרן ההדדית ,לקבל אשראי במסגרת הקרן ליצואנים
והקרן לעסקים קטנים; היקף ההלוואות שיועמדו במסגרת ההסכם  100מיליון שקל.

החל מ 15 -ביוני  2010חובה להגיש דו"חות מבוקרים לשנת
 2009לקרן לסיוע לעסקים קטנים ולקרן לסיוע ליצואנים
נתוני פעילות עיקריים של הקרן לעסקים קטנים לחודש מאי :
בחודש מאי  2010התקבלו  206בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  106הלוואות ,בהיקף של כ 31 -מיליון ש"ח.
מתחילת שנת  2010הוגשו כ 950 -בקשות מלאות אשר אפשרו העברתן לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו כ 470 -הלוואות ,בהיקף של כ 141 -מיליון ש"ח.
עד עתה אושרו למעלה מ 1.3-מיליארד  ₪במסגרת הקרן ללמעלה מ 4,500-עסקים.
להזכירכם:
 .1סכום ההלוואה המקסימאלי גדל ל ₪ 750,000-עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 10
מיליון .₪
 .2ניתן להגיש בקשה חוזרת לאחר חצי שנה ממועד התשובה על הבקשה הקודמת
 .3עסקים שפרעו מחצית מהסכום באופן סדיר יכולים להגיש בקשה להשלמת הסכום עד
התקרה המקסימאלית.
.4

במסלול עד  ₪ 100,000ניתן לקבל הלוואה ללא צורך בביטחונות נזילים.

דגשים להגשת בקשות:
 .1כאמור ,החל מה 15 -ביוני  2010יידרשו דו"חות מבוקרים לשנת .2009
 .2בקשות של עסקים אשר קיבלו בעבר הלוואה במסגרת הקרן או שנדחו בעבר על ידי חברת תבור
או על ידי ועדת האשראי -כבר כיום נדרשים מאזנים מבוקרים לשנת .2009
 .3על העסקים אשר בקשתם נדחתה בעבר לשלם תשלום בסך  250ש"ח למשרד החשב הכללי וכן
להגיש דו"חות מעודכנים לשנים  ,2009-2010דו"חות בנקאיים ומכתב הסבר אודות בקשת
ההלוואה הנוכחית.
 .4עסקים שפרעו את ההלוואה במלואה ומעוניינים לגשת שוב נדרשים להגיש את כל החומר
בהתאם לנהלי בקשה חדשה.
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לפרטים נוספים בנוגע לקרנות ופעילות חברת
תבור ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון  09–7776800שלוחות  110ו119-
או בטלפונים ישירים:
09-7776819 / 09-7776810
פקס למשלוח טפסים 03-7606727
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  10רעננה ת.ד 3030 .מיקוד 43662

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ רחוב זרחין  10ת.ד 3030 .רעננה 43662
www.tavor.biz
טל 09-7776800 .פקס03–7606727 .

