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כללי-הלוואות בערבות המדינה 

,הפעילותתחומיבכל,ובינונייםקטניםלעסקיםלהלוואותהמדינהשלקרן➢
.ותיירותחקלאות,שירותים,מסחר,תעשייה

-70%שלבשיעורהבנקיםמולאלהעסקשלהביטחונותאתמגדילההמדינה➢
.(למסלולבהתאם)ההלוואהמגובה85%

לבנקיםאפשרותוכן,לעסקיםלאשראינגישותמאפשרתהמדינהערבות➢
וגבייתמהלווההנדרשותהבטוחותהפחתתכגון,ללוויםנוחיםתנאיםלהציע
.יחסיבאופןנמוכהריבית

,טפחותמזרחי,לאומי:הבאיםהבנקיםידיעלבפועלניתנותההלוואות➢
.(קורונהמסלוללמעט)הבינלאומי,מרכנתיל

.הבעליםשלאישיתלערבות,בנוסףהינה,המדינהערבות➢



יתרונות–הלוואות בערבות המדינה 

,עיקרייםבמסלולים)המדינהבערבותהלוואהיתרונות

:(קורונהולא

.שנהבחציראשוןתשלוםלדחייתאפשרות➢

.שנים5-לתשלומיםפריסת➢

.נוחהשוקריבית➢

25%עדשלכספייםביטחונותהעמדתתוךהלוואהקבלת➢

.(ביטחונות10%עד,ח"ש300,000עדבהקמהעסק)בלבד



סףתנאי -מי זכאי לקבלת ההלוואה  

שותפות או  , חברה, עסק הרשום בישראל כעוסק מורשה➢
.עמותה

.₪מליון100-מחזור מכירות שנתי עד ל➢

חשבון העסק או החשבון האישי של מי מבעלי המניות איננו ➢
.מוגבל או מעוקל

פירוק  , הקפאת הליכים, העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים➢
לא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי  . או הסדר נושים

.הוצאה לפועל



הלוואותסוגי

למימון הון חוזר–פערי תזרים ➢

הקמת עסק חדש➢

השקעה בעסק קיים➢

גישור על פערי תזרים והשקעה בעסק–משולב ➢

השקעה בתעשייה➢

חקלאות➢

יצואנים➢

מסלול עמותות➢

קורונהמסלול ➢



הלוואה לפערי תזרים

הלוואה למימון הון חוזר בעסק קיים➢

הגבוה  –השנתי מהמחזור 8%או ₪ 500,000עד : סכום הלוואה➢

.מביניהם

.מגובה ההלוואה25%עד : פיקדון מקסימאלי➢

שנים5עד : תקופת החזר➢

חודשים6עד : דחיית תשלום קרן ההלוואה ➢



הקמת עסק חדש

הלוואה למטרת הקמת עסק חדש➢

500,000₪עד : סכום הלוואה ➢

25%-ו ו₪ 300,000מהלוואה בגובה של עד 10%עד : פיקדון מקסימאלי➢

.מכל סכום נוסף

שנים5עד : תקופת הלוואה ➢

.חודשים6עד : דחיית תשלום קרן הלוואה➢



השקעה בעסק קיים

קייםבעסקהשקעותלמימון➢

.ביניהםכגבוה–השנתימהמחזור8%או500,000₪עד:הלוואהסכום➢

.ההלוואהמגובה25%עד:מקסימאליפיקדון➢

שנים5עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

.ההשקעהמגובהלפחות20%שלבגובהעצמיהוןשלהשקעהנדרשת➢



משולב

בעסקוהשקעהתזריםפעריעלגישור➢

–השנתימהמחזור8%או500,000₪עד:הלוואהסכום➢
.מביניהםהגובה

.ההלוואהמגובה25%עד:מקסימאליפיקדון➢

שנים5עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

.



השקעה בתעשייה

,ומעלהשנים3שלפעילותותקבעלהתעשייהבתחוםעסק➢
.תעשייתיתבפעילותהשקעהלמטרת

15%ועדהנדרשההשקעהמסכום90%מביןהנמוך:מקסימאליהלוואהסכום➢
.השנתימהמחזור

נכסרכישתלצורךאיננהוההלוואהככל.הנכסעלספציפישיעבוד:מקסימאליפיקדון➢
.ההלוואהמגובה30%עד–

.שנים12עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

.



חקלאות

5עדשלשנתימחזורבעליהצומחבענףלחקלאים➢
.טבענזקיביטוחלהצגתבכפוף,₪מיליון

ח"ש750,000עד:מקסימאליהלוואהסכום➢

.ההלוואהמגובה10%עד:מקסימאליפיקדון➢

.שנים10עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

.



יצואנים

שקדמהבשנה,דולראלף250לפחותשלבהיקףיצואניםעסקים➢
.הבקשהלהגשת

.השנתימהמחזור12%עד:ההלוואהסכום➢

.ההלוואהמגובה25%עד:מקסימאליפיקדון➢

.שנים5עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

.



מסלול עמותות
שירותיםלמדינההמספקותובינונייםקטניםעסקיםשהןעמותות➢

המצטבריםבתנאיםועומדות,ובריאותרווחה,החינוךבתחום
:הבאים

ההלוואהמגובה120%עלהעולהבהיקףהמדינהעםבתוקףהתקשרותקיימתלעמותה.1
.להלוואההבקשההגשתממועדחודשיםשמונהלפחותיהיהההתקשרותתוקף.המבוקשת

מתמיכההגיעו,הבקשהלהגשתשקדמובשנתייםהעמותהמהכנסות50%-מיותרלא..2
.התקציביסודותלחוקט3סעיףלפי

.השנתימהמחזור12%עד:ההלוואהסכום➢

.ההלוואהמגובה25%עד:מקסימאליפיקדון➢

.שנים5עד:הלוואהתקופת➢

.חודשים6עד:הלוואהקרןתשלוםדחיית➢

שאינןעמותות,לחילופין.זהבמסלולאישיתערבותחתימתנדרשתלא➢
'גצדגורםשלאישיתערבותלהעמידיוכלו,זהמסלוללתנאיזכאיות

.בעמותהתפקידבעלישלאישיתערבותחלף



"קרן קורונה"

הקימה המדינה קרן ייעודית שעיקרה סיוע לעסקים  , על רקע התפרצות נגיף הקורונה

.כתוצאה משפעת נגיף הקורונהתזרימייםקטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים 

:2019מיליון שח בשנת 400,000תנאי ההלוואה לעסקים עד מחזור של 

מיליון  20ועד , מהמחזור השנתי16%עסקים קטנים בינוניים עד : סכום הלוואה➢

.ח"ש

.חודשים12דחיית תשלומי הקרן עד . שנים5עד : פריסה➢

והחל , (תשלום הריבית על ידי המדינה)ללא ריבית בשנה הראשונה : ריבית➢

.1.5%+ ואילך ריבית בשיעור של פריים השניהמהשנה 

.בלבד5%עד : פיקדון➢

ללא עמלות➢



עקרונות הליך הגשת הבקשה

":קורונה"הליך הגשת הבקשה במסלולים שאינם 

חברת גיזה )פניה לגוף המתאם לבדיקת זכאות הלוואה . 1
משמשים  , BDSK–ח עובד בן דוד "ומשרד רוGSEזינגר אבן 

כולל הגשת , (כגופים מתאמים של המדינה בפעילות הקרן
.מסמכים ותוכנית עסקית

.בדיקת עומק של הגוף המתאם ומתן המלצה. 2

לפי  , בנק רלוונטיהבקשה לסניף בר מע–המלצה חיובית . 3
.בקשת הלקוח

.לרבות פגישה עם מבקש ההלוואה, הבנק בוחן את הבקשה.4

.לקרן ולנציג האוצר, הבקשה נדונה בוועדה משותפת לבנק. 5



עקרונות הליך הגשת הבקשה

הליך הגשת הבקשה במסלול קרן קורונה

:על מנת לזרז את תהליך הבדיקה

.שליחת בקשה בטופס אינטרנטי באתר הקרן1.

.קבלת דרישת חומרים ונתונים מהבנק ושליחה אליהם2.

.הבנק מבצע בחינה עסקית של הבקשה3.

בהלוואה  . הבקשה נידונה בבנק לפי מדרג סמכויות פנימי4.
,  נציג האוצר)דנה ועדת אשראי מורחבת ₪ מיליון 1מעל 

(.נציג הבנק ונציג הגוף המתאם



!תודה על ההקשבה


