Credit de investiţii pentru IMM
Solicitanţi eligibili
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici
şi mijlocii, cu modificarile şi completările ulterioare, respectiv acele întreprinderi care realizează cumulativ
următoarele condiţii:
- au un număr anual de salariaţi mai mic de 250.
- realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii
financiare aprobate.
- întreprinderi individuale, asociaţii familiale, entităţi care desfăşoară activităţi meşteşugăreşti.
Activităţi eligibile
Se pot finanţa numai proiectele de investiţii, inclusiv pentru accesare de Fonduri Europene, care au ca scop
crearea şi / sau păstrarea locurilor de muncă prin investiţii / proiecte care vor consta în:
- finanţarea de active fixe din activitatea de producţie, cum ar fi: maşini, aparatura de birou,
calculatoare, echipamente medicale, achiziţionarea, modernizarea şi extinderea spaţiilor
comerciale, a spaţiilor de depozitare;
- dezvoltarea liniilor de producţie în sectoare diverse cum ar fi: industria prelucrătoare, procesarea
produselor alimentare, turism, gestionarea deşeurilor, construcţii, sănătate, etc.
- sectoarele excluse de la finanţare sunt: Investitii in: agricultura primara, armament, energie
nucleară, tutun, alcool, jocuri de noroc, precum si orice produs care conform Reglementărilor
Uniunii Europene este considerat a fi daunator sanatatii si mediului inconjurator.
- proiectele finantabile trebuie să fi fost iniţiate cu maxim 1 an înaintea datei de tragere a tranşei
din care se face alocarea pentru proiectele respective.
- costurile totale eligibile ale proiectului: maxim 5 mil. Euro si vor include numai cheltuielile
proiectului nu mai vechi de 12 luni fata de data tragerii fondurilor.
Perioada de finanţare: Maxim 6 ani
Perioada de gratie: Maxim 1 an
Perioada de tragere: Se va stabili de Banca de comun acord cu clientul şi va fi înscrisă în contractul de
credit. Tragerile din credit se fac la solicitarea scrisă a clientului adresată Băncii, conform condiţiilor
contractuale.
Valoarea finanţării
Maxim 50% din costul total eligibil al proiectului de investiţii din surse (max. 1 mil euro).
Diferenţa din costul total al proiectului de investitii se va realiza din surse bancare si / sau sursele proprii ale
clientului.
Valuta : EURO/LEI
Garantii: Orice garanţie sau mix de garanţii dintre cele acceptate de Bancă, conform NS nr. 38/2009 privind
garantarea creditelor acordate persoanelor juridice.

Dobanda: Va fi stabilită în funcţie de clasa de performanţă financiară în care se încadrează clientul, astfel:
EURO
- EURIBOR 6M + 3,50 pp - clasa A de performanţă financiară
- EURIBOR 6M + 4,00 pp - clasa B de performanţă financiară
- EURIBOR 6M + 4,50 pp - clasa C de performanţă financiară
LEI
- ROBOR 6M + 2,00 pp Clasa A de performanţă financiară
- ROBOR 6M + 2,50 pp Clasa B de performanţă financiară
- ROBOR 6M + 3,00 pp Clasa C de performanţă financiară
În funcţie de structura de garanţii, marja de risc poate fi majorată cu 0,5 p.p. la toate categoriile de credite.
Plata dobanzii se va face lunar.
Comisioane: Comisioane standard, conform politicii de preţuri în vigoare aferentă facilităţilor de credite
pentru investiţii aferente persoanelor juridice.
Rambursarea creditului: Scadenţele pot fi stabilite, de comun acord cu solicitantul, lunar, trimestrial sau
semestrial, în funcţie de specificul activităţii fiecărui client.

