תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  - 26יוני-יולי-אוגוסט 2012
מטרת העלון הינו ליידע בנוגע לשינויים בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
בערבות מדינה ,נתונים סטטיסטיים ,סיפורי הצלחה ועוד.
איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

עוז גולדשטיין
טלפון 09-7776842 -
דוא"ל oz@tavor.biz -

* בנוסף ,ניתן לפנות לרשימת הכלכלנים המופיעה באתר האינטרנט של חברת
'תבור'.

Breaking News
 בהתאם לתנאי הקרן ,החל מחודש אוגוסט ,לא יידונו בוועדות האשראי בקשות לקרן ללא
קבלת מאזן מבוקר לשנת .2011
 בהתאם להודעות קודמות שהתפרסמו ,בתאריך  11.4.12החלה פעילות הקרן החדשה -
קרן מאוחדת לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד  100מיליון ש"ח.
ההלוואות ניתנות באמצעות ארבעה בנקים :הפועלים ,מזרחי-טפחות ,אוצר החייל
ומרכנתיל דיסקונט.
בקשות להלוואות באמצעות הקרן החדשה ,הן בעבור עסקים קטנים או חדשים והן
בעבור עסקים בינוניים ,ניתן להגיש לחברת 'תבור' עפ"י המפורט באתר האינטרנט.
חברת 'תבור' מקבלת פניות לקרן החדשה באמצעות כל אחד מארבעת הבנקים שזכו
במכרז.
להלן מספר שיפורים שמגדילים את אטרקטיביות הקרן:
•

סכום הלוואה מקסימלי :עד  500א' ש"ח לעסקים חדשים ולעסקים בעלי מחזור
שנתי של עד  6.25מיליון ש"ח ו 8% -מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי של
 6.25-100מיליון ש"ח.

•

הגבלת ימי טיפול בבנקים :עד  15ימי עסקים.
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•

בטחונות להלוואה במסלול עסקים בהקמה 10% :בעבור סכום של עד  300א'
ש"ח ו 25% -בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ 300 -א' ש"ח ,או לחילופין ערב
נוסף של עד  40%מסכום ההלוואה.

•

במסלול הון חוזר :עד  50%מההלוואה יכול להיות מיועד עבור החזר של אשראי
קיים ובלבד שמקורו אינו בבנק המלווה בקרן.

•

ריבית על בטחון מסוג פקדון :הריבית שתתקבל על בטחונות אלו תנוע בין פריים
מינוס  1.55%לפריים מינוס ) 1.6%תלוי בבנק(.

למידע מפורט אודות תנאי הקרן ,התהליך ,המסלולים ,המסמכים הנדרשים ,השאלונים
החדשים וכדומה ניתן לעיין בעמוד ייעודי לקרן זו באתר האינטרנט של חברת 'תבור'
בכתובת. www.tavor.biz/small_medium_business_fund.asp :
 בהתאם להודעה הנ"ל ,לא ניתן יותר להגיש בקשות באמצעות הבנק הבינלאומי ובנק
פאג"י.

נתוני פעילות עיקריים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לחודשים יוני-יולי-אוגוסט
)בקשות דרך חברת 'תבור' בלבד(:
בחודש יוני  2012התקבלו  384בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  135הלוואות ,בהיקף של כ 52 -מיליון .₪
בחודש יולי  2012התקבלו  447בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה ,מדובר
במספר הגבוה ביותר מאז תחילת פעילות הקרן.
בחודש זה אושרו  168הלוואות ,בהיקף של כ 62 -מיליון .₪
בחודש אוגוסט  2012התקבלו  321בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  167הלוואות ,בהיקף של כ 56 -מיליון .₪
מתחילת שנת  2012הוגשו  2,744בקשות מלאות אשר אפשרו העברתן לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו  1,272הלוואות ,בהיקף של כ 400 -מיליון  ,₪מתוכן אושרו  195הלוואות
המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של מעל  2.4מיליארד .₪
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נתונים בולטים לחודש אוגוסט:
 החודש אושרו  6הלוואות בסכומים של  1מיליון ש"ח ומעלה .להזכירכם ,עסקים בעלי
מחזור שנתי גבוה מ 6.25 -מיליון ש"ח רשאים להגיש בקשות להלוואות עד תקרה של 8%
מהמחזור.
 כ 26% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  500א' ש"ח ומעלה.
 החודש אושרו  105הלוואות )כ 63% -מהאישורים( בריבית נמוכה מפריים.3.5%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הבטחונות.
 כ 44% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאיזור הצפון ומאיזור הדרום.
 החודש אושרו  12הלוואות לעסקים מתחום החקלאות.
 כ 9% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים התחום ההלבשה והטקסטיל
)תעשייה ,מסחר(.
 כ 10% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים חדשים.
 כ 37% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים אשר הוקמו ב 3 -השנים
האחרונות.

חברת 'תבור' מעוניינת להודות לכל משתתפי ועידת תבור ליועצים עסקיים אשר נערכה
בחודש יוני .באם ישנן הערות לשיפור ,נשמח לשמוע זאת מכם.

שימו לב!
אנחנו מקבלים לא מעט פניות כנגד יועצים פרטיים וחברות ייעוץ המציגים עצמם
כנציגים מטעם הקרן ,מבטיחים את קבלת ההלוואה לעסקים וכן מציגים מידע שגוי
ותנאי בסיס )שיעור בטחונות ושיעור ריבית מקסימאליים( אשר אינם תואמים לתנאי
הקרן כפי שנקבעו ע"י החשב הכללי.
יועץ או חברת ייעוץ אשר יתקבלו עליו תלונות בעניין זה ,יפורסם שמו באתר חברת
'תבור' על מנת להזהיר לקוחות מלקבל ממנו שירות ו/או ייפסק שיתוף פעולה טכני
עמו )אי מתן גישה למידע וכו'(.
לידיעתכם.
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תשובות לשאלות נפוצות:
 .1שאלה :מהו החומר הנדרש בבקשת הלוואה לעסק שכבר הגיש בעבר בקשה?
תשובה :בכל בקשה נוספת ,המסמכים הנדרשים הם :דו"חות מע"מ ו 102 -מעודכנים
)שנה אחורה( ,דו"חות כספיים מעודכנים ,דו"חות בנקים )עו"ש  +אובליגו( מעודכנים,
תחזית פיננסית ותכנית השקעות מעודכנות )במידה ויש( ואישור תשלום ע"ס ₪ 250
לחשבון החשב הכללי .אין חובה למלא את השאלון בשנית ,אלא אם כן הבקשה הקודמת
הוגשה לפני יותר מ 3 -שנים.
 .2שאלה :מהי התייחסות הקרן לחברות קשורות ולמאזנים מאוחדים?
תשובה :כל חברה ,יכולה להגיש בקשה בנפרד עד סכום התקרה ,על אף שלחברות בעלים
זהים .במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך המחזור הכספי השנתי
במאזן מאוחד עם חברות הבת שלה ,לא יוכלו חברות הבת לגשת בבקשה לקרן -
ולחילופין.
 .3שאלה :מהי "עמלת ערבות מדינה" ומתי יש צורך לשלם אותה?
תשובה :עסק שאושרה לו סופית הלוואה בקרן  -יש צורך לשלם עמלה למדינה במועד
העמדת ההלוואה .סכום זה יעמוד על  0.5%מסכום ההלוואה לעסקים חדשים ולעסקים
בעלי מחזור של עד  10מיליון ש"ח 0.7% ,מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של
 10-25מיליון ש"ח 1% ,מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של  25-50מיליון ש"ח
ו 1.5% -מסכום ההלוואה לעסקים בעלי מחזור שנתי של  50-100מיליון ש"ח.
 .4שאלה :האם ניתן לקבל בקרן הלוואות מטבע חוץ?
תשובה :הלוואת הקרן הינה שקלית בלבד בשלוש אפשרויות :צמוד למדד ,לא צמוד או
צמוד לדולר .בפברואר השנה הפסיקה פעילותה של הקרן ליצואנים ,יצואנים המעוניינים
בהלוואה בערבות מדינה רשאים להגיש בקשה לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
בתנאי שעומדים בתנאי הסף.
 .5שאלה :איזו ריבית ניתן לקבל על פקדון שהופקד כבטחון בעבור ההלוואה?
תשובה :בבנק הפועלים  -פריים מינוס  ,1.56בבנק מזרחי-טפחות  -פריים מינוס ,1.56
בבנק אוצר החייל  -פריים מינוס  1.6ובבנק מרכנתיל דיסקונט  -פריים מינוס ) 1.55הערה:
כל הנ"ל רלוונטי להלוואות בריבית משתנה בלבד(.
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להזכירכם:
 .1אנא שימו לב לשאלונים והתצהירים החדשים הנוגעים לקרן החדשה כפי שמפורט
באתר האינטרנט.
 .2שימו לב :על פי הנחיות משרד האוצר ,לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר
בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים ,הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן של
העסק למשך חצי שנה .עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן ,ומעוניין להגיש בקשה
להלוואה נוספת ,רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם אשר דרכו
קיבל את ההלוואה הראשונה ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה .עסק אשר
מעוניין לבקש הלוואה נוספת באמצעות בנק אחר יידרש לפרוע את הלוואת הקרן
הקודמת במלואה טרם ביצוע ההלוואה החדשה.
 .3ניתן לברר סטטוס עדכני לבקשות בקרנות באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש
ללחוץ על 'העלאת מסמכים ובדיקת סטטוס' ,למלא שם משתמש )ח.פ/.ע.מ .של
העסק הנבדק( וסיסמא שניתנת ע"י תבור ,לכל עסק נבדק יש סיסמא משלו .בכך ניתן
לעקוב בכל רגע נתון אחר סטטוס התיק באמצעות האינטרנט .בנוסף ,ניתן להעלות
קבצים למערכת של 'תבור' באמצעות קישור זה ,במקום לשלוח בפקס או בדואר
האלקטרוני.
 .4התשלום ע"ס  ₪ 250לחשכ"ל הינו חובה לכל בקשה מהקרן לסיוע לעסקים קטנים
ובינוניים .לכן ,יש לשלוח ל'תבור' את אישור התשלום כבר עם המסמכים הראשונים
שנשלחים ,בקשה ללא אישור תשלום לחשכ"ל לא תבדק!
 .5במסלול המקוצר של עד  100א'  ,₪ניתן להימנע מהדרישה של בטחון נזיל ע"י
החתמת ערב נוסף עבור ההלוואה .זאת ,בכפוף לשיקולי הבנק .אותו כנ"ל גם במסלול
עסקים בהקמה  -עם החתמת ערב על  40%בלבד מסכום ההלוואה.
 .6במידה והלווה הוא עוסק מורשה ,תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות
בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.
 .7עסקים שקיבלו הלוואה מהקרנות 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 טל מחברת 'תבור' בטל' 09-7776811 :או באי מייל:
.tal@tavor.biz

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ רחוב זרחין  10ת.ד 3030 .רעננה 43662
טל 09-7776800 .פקסwww.tavor.biz 03–7606727 .

תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

לפרטים נוספים בנוגע לקרן ופעילות חברת
'תבור' ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון ,09-7776800 :שלוחות 110 - 120
או בטלפונים ישירים:
09-7776810-20
למשלוח מסמכים:
פקס03-7606727 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  10רעננה ת.ד 3030 .מיקוד 43662
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