KREDITAI IŠ ATVIRO KREDITŲ FONDO (AKF) IR BANKO LĖŠŲ
Kreditai ir kredito linijos teikiami panaudojant lėšas, gautas laimėjus Ūkio ministerijos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos"
(INVEGA) skelbtą konkursą „Atviras kreditų fondas“ (AKF), įgyvendinant Ekonomikos skatinimo planą.
KREDITŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS:
Maksimali kredito suma – iki 579 240 eurų.
Kreditai gali būti suteikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui, tačiau galutinis grąžinimo terminas turi būti ne
vėliau kaip iki 2020-12-31.
Reikalavimai kredito grąžinimo grafikui:
- ne mažesnė nei 25 proc. kredito dalis privalo būti grąžinama ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo kredito sutarties
sudarymo datos;
- ne mažesnė nei 75 proc. kredito dalis privalo būti grąžinama ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo kredito sutarties
sudarymo datos.
Projektai turi būti įgyvendinami tik Lietuvos teritorijoje.
Kreditas suteikiamas eurais.
Kreditai gali būti naudojami įmonių investicijoms finansuoti arba apyvartinėms lėšoms papildyti.
Per 12 mėn. laikotarpį vienam kredito gavėjui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai / kredito linijos.
Kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas, pateikiama UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“ (INVEGA) garantija. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų
turto vertintojų.
KREDITO LINIJOS SUTEIKIMO SĄLYGOS:
Maksimali kredito linijos suma – iki 579 240 eurų.
Kredito linijos gali būti suteikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, tačiau galutinis grąžinimo terminas turi būti
ne vėliau kaip iki 2020-12-31.
Per 12 mėn. laikotarpį vienam kredito gavėjui gali būti suteikta ne daugiau kaip dvi kredito linijos / kreditai.
Projektai turi būti įgyvendinami tik Lietuvos teritorijoje.
Kredito linija suteikiama eurais.
Kredito linijos grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas bankui priimtinas nekilnojamasis, kilnojamasis ar kitas turtas.
Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų.
KREDITAI NETEIKIAMI:
Sunkumus patiriančioms įmonėms;
Kreditams skirtos lėšos negali būti naudojamos kredito gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems finansiniams
įsipareigojimams bankui ar kitiems ūkio subjektams padengti, t.y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų
įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams;
Žemės ūkio sektoriui.
PALŪKANOS:
naudojamas 3 mėn. EURIBOR + 0,1 proc. (bet ne daugiau kaip 3 proc. metinių palūkanų) ir pridedama iki 3 proc. banko marža.
SVV subjektams, kurių kreditai suteikti iš AKF lėšų, arba kreditai, suteikti iš banko lėšų ir garantuoti INVEGA garantija, arba INVEGA
negarantuoti kreditai, kurie skirti investicijoms, kompensuojama iki 95 proc. sumokėtų kredito palūkanų.
Plačiau:
http://www.medbank.lt/verslo-klientams/palukanu-kompensavimas/
http://www.invega.lt/lt/paslaugos/dalinis-palukanu-kompensavimas
Paraiškas kreditams iš AKF gauti galite pateikti Medicinos banko padaliniuose.
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