Brexitaren aurrean babestuta?

BREXIT
FINANTZAKETALERROA

FEI eta ELKARGIK
finantziazio erraztasunak
eskeintzen dituzte zure
lasaitasuna eta zure
enpresarena bermatzeko
• FEIk eskeinitako maileguak Elkargiren
abalen bitartez
• 50.000€tik 500.000€ra arte %1,20
finkora eta 3 urteren baitan

1,2% finkoa
3 urterako

• Brexitaren ziurgabetasunak eragiten
dieten ETE-entzako, eta baita beraien
hornitzaile eta bezeroen sarearentzat

elkargi.es

Brexit Finantzaketa-lerroa
HELBURUA:

• 25 milioi euroko finantzaketa linea, Brexit-aren eragina jasan dezaketen euskal enpresei epe labur		 ertaineko laguntza emateko. Merkataritza transakzioek aurrean duten agertoki berri eta aurreikusezina
		 eta bere eragin ekonomikoa kudeatu ahal izateko.

ZERTARAKO:		
• Brexit egoeraren ondorioz enpresen likideziaren edozein beharrizan jorratzeko: arantzelen tasak, 		
		 jardueraren aldi baterako beherapena, kobrantzen atzerapenak, stock-a ziurtatzeko merkantzia 		
		 gehiago erosi beharra, heltze prozesu luzeagoak, etab.

ENPRESA ONURADUNAK:		
• Erresuma Batuarekin inportazio eta esportazio merkataritza harreman zuzenak dituzten euskal 		
		 enpresak eta horien hornitzaile eta bezero sare guztiak.
• Euskadin ekintza ekonomikoa jardungo duten enpresak, eta bere helbide soziala, erabakitze gunea 		
		 eta/edo gutxienez ekintza gune bat hemen kokatuta dutenak.
• Erresuma Batuko enpresekin merkataritza jarduerak egiten dituztenak, euren bezeroen artean Erresuma 		
		 Batuarekin merkataritza harremanak dituzten enpresak, edo euren jarduera edo bertatik sortutako transakzio
		 ekonomikoek Brexit prozesuaren eragina jasan dezaketen enpresak.

BALDINTZAK:
• Zenbatekoa

50.000€tik 500.000€ra arte

• Interes tasa

Urteko %1,20ko finkoa

• Epea

3 urte

• Gabezia

6 hilabetera arte

• Kuotak

Hiru hilabetez behin, hiruhileko natural bakoitzaren amaieran

ABALEN BALDINTZAK:
• Irekieraren komisioa

Mailegu printzipalaren gaineko %0,5ekoa

• Formalizazioaren komisioa

Zenbateko formalizatuaren %0,5a

• Abalaren komisioa

1% urteko

• Harpidetza eta partizipazio
sozialen ordainketa

Haren kitapen erregularra egiteko unean itzultzen da

abalatutako operazioaren %4a

Baldintzak www.ivf-fei.euskadi.eus webgunean kontsultatu daitezke
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