קרנות מימון למפעלים קטנים ובינוניים
לחברי התאחדות התעשיינים והקרן ההדדית – מעודכן

קרן הלוואות לטווח ארוך
לשדרוג טכנולוגי מכונות
וקווי ייצור

קרן הלוואות להון חוזר
בשת"פ המצפן

קרן הלוואות להון חוזר
בשת"פ בנק מזרחי ובנק
הפועלים

קהל יעד

קהל יעד

קהל יעד

חבר התאחדות התעשיינים
וחבר הקרן ההדדית שמחזור המכירות
השנתי עד  500מ'₪

חבר התאחדות התעשיינים
וחבר הקרן ההדדית

חבר התאחדות התעשיינים
וחבר הקרן ההדדית

תנאי סף לזכאות להגשת בקשה
להלוואה

תנאי סף לזכאות להגשת בקשה
להלוואה

תנאי סף לזכאות להגשת בקשה
להלוואה

 12חודשי חברות בקרן ההדדית או
לחילופין  -ותק של לפחות  3שנות
חברות בהתאחדות התעשיינים.
תשלום לקרן דמי כניסה בסכום השווה
לדמי השתתפות של שנתיים בקרן
ההדדית .ותשלום דמי רישום חד
פעמיים.
תשלום דמי חבר לכל תקופת ההלוואה.

 12חודשי חברות בקרן ההדדית או לחילופין
ותק של לפחות  3שנות חברות בהתאחדות
התעשיינים.
תשלום לקרן דמי כניסה בסכום השווה
לדמי השתתפות של שנתיים בקרן ההדדית.
תשלום דמי רישום חד פעמיים.
תשלום דמי חבר לכל תקופת ההלוואה.

 12חודשי חברות בקרן ההדדית או
לחילופין
ותק של לפחות  3שנות חברות בהתאחדות
התעשיינים.
תשלום דמי כניסה בסכום השווה לדמי
השתתפות של שנתיים בקרן ההדדית.
תשלום דמי רישום חד פעמיים.
תשלום דמי חבר לכל תקופת ההלוואה.

היקף ההלוואה:

היקף ההלוואה:

היקף ההלוואה:

 0.5-15מיליון  ₪ועד  90%מההשקעה.

ממזרחי טפחות  0.5-2 :מיליון ₪
מבנק הפועלים  :עד מקסימום  2.8מ' ₪או
 10%ממחזור העסקים השנתי של החברה.

מהמצפן  :עד  2מיליון ₪

תנאי ההלוואה:

תנאי הלוואה:

תנאי הלוואה:

תקופת ההלוואה  :עד  12שנים.
עם אפשרות לשנה גרייס.
שיעור הריבית :פריים 1.9% +
עמלת ערבות :בשיעור  0.25%לשנה.

תקופת ההלוואה  :עד  5שנים.
עם אפשרות לשנה גרייס.
שיעור הריבית :פריים 0.9% +
פרמיית סיכון  :בשיעור  0.75%לשנה
מגובה ההלוואה
בבנה"פ הלוואה לצורכי השקעה בציוד
תקופת ההלוואה :עד  7שנים עם אפשרות
לשנה גרייס.
שיעור הריבית  :פריים .1.4% +
פרמיית סיכון  :בשיעור  0.75%לשנה
מגובה ההלוואה

תקופת ההלוואה  :עד  6שנים.
עם אפשרות לשנה גרייס.
שיעור הריבית :פריים 3% +
פרמיית סיכון  :בשיעור  0.75%לשנה
מגובה ההלוואה

בטחונות נדרשים:
שעבוד המכונות

בטחונות נדרשים:

בטחונות נדרשים:

 60%ערבות הקרן
 100%ערבות בעלים אישית

 15%הלווה
 70%ערבות הקרן
 100%ערבות בעלים אישית

 70%הקרן
 100%ערבות בעלים אישית

בנקים:
אוצה"ח  /בינלאומי
הפועלים

בנקים:
מזרחי טפחות
ובנק הפועלים

אפשרות להלוואה נוספת
עסק שקיבל הלוואה מהמצפן בערבות
הקרן ,יהיה זכאי לקבל בכפוף לשיקול דעתו
הבלעדי של המצפן הלוואה נוספת (ללא
ערבות הקרן) בסכום של עד  2מ' ,₪
בתנאים סבירים שיוסכמו עם הלווה.

בנקים:
גיל מהמצפן -למלא בנקים

אל מי לפנות ?
גילה סודרי ,הקרן ההדדית050-2331315 03-5198721 ,03-5198722 ,03-5198864 ,
Gila@industry.org.il

לוגו התאחדות וקרן הדדית

