БИЗНЕС КРЕДИТИ

КРЕДИТИ ЗА МАЛКИ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ГАРАНЦИЯ COSME

ОББ - В ПОДКРЕПА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
• Безплатна гаранция COSME
• Преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпеченост
Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на
ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в
Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.
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ОББ ДОВЕРЕН И СТАБИЛЕН ПАРТНЬОР НА БИЗНЕСА
COSME е европейска програма за Конкурентоспособност на Малки и Средни
предприятия, управлявана от Европейски инвестиционен фонд с финансовата
подкрепа на Европейската Комисия.
ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМА COSME:
• Облекчени условия за обезпеченост на кредитите
• Преференциални лихвени условия
• Безплатна гаранцията по програма COSME
ПРОДУКТИ ЗА БИЗНЕСА ПО ПРОГРАМА COSME:
• Оборотни кредити – срочни кредити, кредитни линии, овърдрафти
• Инвестиционни кредити
• Банкови гаранции
ПАРАМЕТРИ :
Целева група

МСП съгласно Закона за МСП

Максимален размер

3 000 000 EUR за кредити със срок до 60 месеца
1 500 000 EUR за кредити със срок до 120 месеца
Ако секторът на клиента е товарен автомобилен транспорт:
1 500 000 EUR за кредити със срок до 60 месеца
750 000 EUR за кредити със срок до 120 месеца

Валута

BGN или EUR

Срок

от 12 до 120 месеца

Гаранционно покритие

50% от кредита

Изискване за обезпечени

Дисконтираната стойност на обезпечението (без COSME)
следва да бъде не повече от 70% от кредита

Недопустими кредити

Рефинансиране на текущи кредити;
Финансиране на европроекти

Такса за гаранция

Безплатна

Как да кандидатствате за COSME кредит от ОББ?
• Свържете се с нас, за да обсъдите Вашите финансови нужди
• Кандидатствайте за кредит
• Ползвайте Вашия COSME кредит
Посетете наш офис, за да научите повече за програмата и другите възможности за
финансиране, които ОББ предлага.

@

*7171
0700 117 17
контактен център

последни корекции: май 2018 г.

/UnitedBulgarianBank
/UnitedBulgarianBank
/ubbbg
www.ubb.bg

