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Συγχρηματοδοτικό προϊόν «JEREMIE»
Πρόκειται για ένα καινούριο χρηματοοικονομικό προϊόν που υλοποιείται στα πλαίσια της
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JEREMIE όπου η Τράπεζα Κύπρου, η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), συγχρηματοδοτούν
καινούρια δάνεια σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι €100,000 με άμεσο σκοπό τη
στήριξη τους σε θέματα επέκτασης, ανάπτυξης κα ενδυνάμωσης. Τα καινούρια αυτά δάνεια θα
χορηγηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσο αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο
χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης. Στη
συνέχεια αναγράφονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του σχεδίου και ποιες εταιρείες/
αυτοεργοδοτούμενοι εμπίπτουν στα κριτήρια του συγκεκριμένου προϊόντος ώστε να δικαιούνται
να αιτηθούν δάνειο με τους ευνοϊκούς όρους.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Συγχρηματοδοτικό Προϊόν JEREMIE
Για να μπορεί μία εταιρεία να υποβάλει αίτηση θα πρέπει να εντάσσετε στις πολύ μικρές ή μικρές
επιχειρήσεις (ως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/EC)
Ορισμός:
Πολύ μικρή Επιχείρηση

Μικρή Επιχείρηση





Προσωπικό: < 10
Κύκλος εργασιών: ≤ 2 εκατ. EUR ή
Σύνολο Ισολογισμού: ≤ 2 εκατ. EUR
Προσωπικό: < 50
Κύκλος εργασιών ≤10 εκατ. EUR ή
Σύνολο Ισολογισμού ≤10 εκατ. EUR

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι αυτοεργοδοτούμενοι.
Δάνεια Τακτής Προθεσμίας (ΔΤΠ) θα χορηγούνται μόνο σε εταιρείες/αυτοεργοδοτούμενους
που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο.
Οι εταιρείες που θα μπορούν να κάνουν αίτηση για τα εν λόγω δάνεια δεν πρέπει να
εμπίπτουν στους πιο κάτω τομείς (βλέπετε λεπτομέρειες: Κανονισμός ΕΚ αρ. 1998/2006 της
Επιτροπής 15 Δεκ 2006 – Άρθρο 1) :
o αλιείας και υδατοκαλλιέργειες
o όπλων
o καπνού
o ανθρώπινη κλωνοποίηση
o τυχερά παιχνίδια
o άνθρακα
o πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων
o εξαρτώμενους από τη χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των εισαγομένων
o οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Χαρακτηριστικά Σχεδίου:
 Το μέγιστο ποσό του ΔΤΠ δεν θα υπερβαίνει τις EUR 100,000
 Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής 24 μήνες
 Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής 120 μήνες





Περίοδος Χάριτος (για αποπληρωμή κεφαλαίου) μέχρι 1/3 της αρχικής διάρκειας του δανείου
με μέγιστη περίοδο 2 χρόνια
Η αποπληρωμή των εν λόγω ΔΤΠ θα πρέπει να είναι μηνιαία και όχι εφάπαξ.
Νόμισμα : ΕURO.

Τιμολόγηση / Εξασφαλίσεις
H τιμολόγηση των εν λόγω δανείων θα κυμαίνεται μεταξύ του :



67.5% @ 6 m EURIBOR + 4.5225% και 67.5% @ 6 m EURIBOR + 4.3875%
Θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις από 60% έως και 120% του ποσού
του Δανείου

Σκοπός :
a. Επενδυτικά έργα σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού (για παράδειγμα
αγορά/ αναβάθμιση υποδομής της εταιρείας και μηχανημάτων, επεκτάσεις
στα υφιστάμενα γραφεία/ αποθήκες και άλλων υφιστάμενων χώρων, κάλυψη
κοστών τα οποία σχετίζονται με έρευνα και ανάπτυξη, κόστος που σχετίζεται
με τη δημιουργία νέας εταιρείας κτλ. )
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εν λόγω ΔΤΠ δεν καλύπτουν αγορά γης για ποσό πέραν του
10% της συνολικής αξίας
b. Για ανάπτυξη, επέκταση και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου και του
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης (κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την αγορά
πρώτων υλών και εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, για ενδυνάμωση της εταιρείας
(αγορά πρώτων υλών, πληρωμές μισθών, ενοικίων, λ/σμών κοινής ωφέλειας
και άλλα γενικά έξοδα).
Γενικά
1. Προτεραιότητα θα δίνεται στους ακόλουθους τομείς και/ή στόχους:
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνιών, αναβάθμιση της τεχνολογίας σε βιομηχανικές
υπηρεσίες, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα (συστήματα εξοικονόμησης
νερού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την δημιουργία βιολογικών
σταθμών κτλ.), πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες
2. Κατά την έγκριση των αιτήσεων θα πρέπει πάντα να προσκομίζονται
τιμολόγια/ αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση του προϊόντος των ΔΤΠ.
3. Τα εν λόγω Δάνεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση
άλλων δανείων, αναχρηματοδότηση, αναδιάρθρωση, η μερική καταβολή
δόσεων υφιστάμενων δανείων.
4. Δεν χρηματοδοτούνται εταιρείες οι οποίες είναι προβληματικές (ορισμός
προβληματικής εταιρείας Άρθρο 2,1, OJ C 244, 1.10.2004) και δεν
εξυπηρετούν ομαλά δανεισμό τους με την Τράπεζα μας ή οποιοδήποτε άλλο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
“Αυτό το δάνειο εν μέρη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του προγράμματος

“Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα” που υλοποιείται σύμφωνα με το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Κοινοί
Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις"(JEREMIE)”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Με γνώμονα την υποβοήθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των υγιών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας
κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο, απο τις αρχές Ιουνίου, 2014, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ένα νέο πιστοδοτικό μέσο για την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου,
με την παροχή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ.
Βασικος στόχος είναι να ενισχυθεί ο όγκος συναλλαγών εισαγωγών/εξαγωγών των ΜΜΕ στη Κυπρο.
Η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις προς επιλεγμένες ανταποκρίτριες τράπεζες του εξωτερικού, ώστε αυτές να
προσθέτουν την επιβεβαίωση τους σε εχέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές εξωτερικού, διάρκειας έως
ενός έτους, που θα εκδίδονται από την Τράπεζα Κύπρου.
Δικαιούχοι σχεδίου
Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι αυτόνομες και μη προβληματικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κύπρο με
αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης λιγότερους από 250 (Μικρομεσαίες) ή λιγότερους από 3000
(Μεσαίες).

‘Αυτόνομη’ σύμφωνα με την ΕΤΕπ θεωρείται μια επιχείρηση που:
o
o
o

o

Ποσοστό μικρότερο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε μια άλλη επιχείρηση ή ιδιώτη ή
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε μια άλλη επιχείρηση ή ιδιώτη, αλλά
και οι δύο επιχειρήσεις απασχολούν αθροιστικά λιγότερους από 3000 εργαζόμενους ή
ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε Δημόσιο Φορέα όπου ο Δημόσιος
Φορέας είναι Τοπική Αρχή με ετήσιο προϋπολογισμό λιγότερο από €10.000.000 και με λιγότερους από
5.000 κατοίκους ή
ποσοστό μέχρι ή ίσο του 50% του κεφαλαίου της ανήκει σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα σύμφωνα με τις
εξαιρέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα της Σύστασης 2003/361/ΕΚ ημερ. 6 Μαϊου 2003, άρθρο
3, παράγραφος 2 της Επιτροπής.

Όροι Παροχής Εγγύησης ΕΤΕπ
Η ΕΤΕπ παρέχει την εγγυοδοσία της εφόσον ο αιτητής/επιχείρηση ή/και οι επιλέξιμες εμπορικές συναλλαγές
πληρούν τους παρακάτω όρους:




Η πίστωση ή εγγυητική επιστολή ενσωματώνει τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου UCP,
URR, ISP ή URDG (ανάλογα με την περίπτωση)
Ο αιτητής/επιχείρηση είναι Μικρομεσαία ή Μεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο.
Το νόμισμα της συναλλαγής είναι αποκλειστικά Ευρώ (EURO) ή Δολάριο Η.Π.Α. (USD).








Το 85% του ποσού της Συναλλαγής δεν είναι μεγαλύτερο από Ευρώ 12.500.000 (ή το ισόποσο του σε USD,
όπως προκύπτει με την ισοτιμία της ημέρας της έγγραφης αποδοχής της εκάστοτε συναλλαγής από την
Ανταποκρίτρια Τράπεζα (Participation Notice).
Σε κανένα έγγραφο σχετικό με την επιλέξιμη συναλλαγή δεν περιέχεται όρος που να απαγορεύει με
οποιοδήποτε τρόπο την εκχώρηση των απορρεόντων από τη συναλλαγή δικαιωμάτων της Ανταποκρίτριας
Τράπεζας. Σε περίπτωση που τέτοια απαγόρευση προβλέπεται θα πρέπει να ληφθεί έγκυρη και διαρκής, για
όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, άρση της εν λόγω απαγόρευσης από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος.
Ο αιτητής/επιχείρηση αποδέχεται όπως η Ανταποκρίτρια Τράπεζα παρέχει στοιχεία της συναλλαγής στην
ΕΤΕπ χωρίς την προηγούμενη συναίνεση οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου και
του αιτητή/επιχείρηση.
Η επιχείρηση/αιτητής δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας
Ο αιτητής/επιχείρηση αποδέχεται όπως η συναλλαγή και τα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με την συναλλαγή
μπορούν να παρέχονται στην ΕΤΕπ και σε άλλα ευρωπαϊκά σώματα, εάν η πρώτη το κρίνει σκόπιμο.

Τιμολόγηση
Η Προμήθεια Έκδοσης κυμαίνεται από 1% μέχρι 4,25% ετησίως αναλόγως του είδους και του ύψους των
εξασφαλίσεων, συν τις συνήθεις χρεώσεις / προμήθειες των εμπλεκόμενων Τραπεζών.
Σημείωση: O τρόπος υπολογισμού της Προμήθειας Έκδοσης είναι μηνιαίος, με ελάχιστη περίοδο τρεις μήνες και
ελάχιστο ποσό €25 για Εγγυητικές Επιστολές/€50 για Πιστώσεις.
Άλλα χαρακτηριστικά



Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 2 ετών και η μέγιστη διάρκεια της κάθε συναλλαγής θα είναι 12 μήνες.
Θα ισχύουν όλοι οι όροι και κανονισμοί της Τράπεζας, π.χ. εξασφάλιση, αποπληρωμή, κλπ.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Τράπεζα κατά την
υποβολή της σχετικής αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Λογαριασμού σας ή το Τηλεφωνικό
Κέντρο στο 800 00 800 ή στο +357 2212 8000 εάν καλείτε από το εξωτερικό.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ Η ΝΑ
ΑΠΟΣΥΡΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

