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γραµµή εξυπηρέτησης 8000 9999   γραµµή από εξωτερικό +357 22 500500   www.hellenicbank.com

 Λευκωσία:

Κέντρο Επιχειρήσεων Λεωφ. Αθαλάσσας    Τηλ.: 22 501811

Λεµεσός:

Κέντρο Επιχειρήσεων Γλάδστωνος και Φώτη Κολακκίδη    Τηλ.: 25 502123
Κέντρο Επιχειρήσεων Αρχ. Μακαρίου Γ'     Τηλ.: 25 502379

Κέντρο Επιχειρήσεων Λάρνακας       Τηλ.: 24 503102

Κέντρο Επιχειρήσεων Παραλιµνίου     Τηλ.: 23 504335

Κέντρο Επιχειρήσεων Πάφου      Τηλ.: 26 505170

Τηλέφωνα Κέντρων Μεγάλων Επιχειρήσεων

Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων Λευκωσίας   Τηλ.: 22 501893

Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων Λεµεσού - Πάφου  Τηλ.: 25 502396

Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων Λάρνακας - Αµµοχώστου   Τηλ.: 24 503148

Τηλέφωνα Κέντρων Επιχειρήσεων

ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει έµπρακτα τις κυπριακές 
επιχειρήσεις και συµβάλλει στην υλοποίηση των επιχειρη- 
µατικών τους σχεδίων.
Σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
η Ελληνική Τράπεζα δίνει νέα ώθηση στην κυπριακή 
επιχειρηµατικότητα προσφέροντας ένα ευέλικτο σχέδιο 
χρηµατοδότησης, µε ευνοϊκούς όρους.

Σε ποιους απευθύνεται η χρηµατοδότηση;
Η χρηµατοδότηση απευθύνεται σε κυπριακές επιχειρήσεις.

Ύψος δανεισµού:
€600.000 και άνω. 

Κύριοι σκοποί χρηµατοδότησης:

1. Αγορά / Ανέγερση / Επέκταση / Ανακαίνιση ακίνητης περιουσίας
   για ίδια χρήση (κτηρίων ή εξοπλισµού), εκτός από αγορά γης
    (εκτός και εάν θεωρείται απαραίτητο για την επένδυση).
2. Αγορά στοιχείων ενεργητικού (πέραν των ακινήτων που αναφέρονται
    πιο πάνω).
3. Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
•   Έξοδα για σχεδιασµό, ανάπτυξη, και χρηµατοδότηση ενός στοιχείου
    ενεργητικού κατά τη διάρκεια της κατασκευής του
•  Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development)
• ∆ηµιουργία δικτύου διανοµής σε εγχώριες ή άλλες αγορές εντός
    της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4. Έξοδα για αγορά πατέντων και αδειών όπου αυτές είναι απαραίτητες
     για την τεχνική εφαρµογή ενός έργου.
5. Μεσοπρόθεσµες / µακροπρόθεσµες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης
    που απαιτούν τουλάχιστον 2ετή περίοδο χρηµατοδότησης.

1. Προνοµιακό επιτόκιο 

2. Μακροχρόνια περίοδος αποπληρωµής

3. Περίοδος χάριτος (µέχρι 24 µήνες)

4. Ευνοϊκότερο επιτόκιο για επιχειρήσεις που πληρούν τα κρι-
  τήρια του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
    σεων “Θέσεις Εργασίας για Νέους”

Σηµειώσεις: 
•  Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το δικαίωµα να
   απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για χρηµατοδότηση ή να ακυρώσει
   ευνοϊκό επιτόκιο δανείων εάν δεν πληρούνται οι όροι και οι
    προϋποθέσεις.
•   Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δυνατόν να µην αποδεχτεί
   παραχώρηση σχετικά µε συγκεκριµένη αίτηση δανείου. 
•  Για την παραχώρηση των διευκολύνσεων συνεπάγεται η πληρωµή
   εξόδων ετοιµασίας νοµικών εγγράφων και εξόδων παραχώρησης
   δανείου. 
•  Απαιτούνται εµπράγµατες εξασφαλίσεις (υποθήκη, δέσµευση
   µετρητών (cash collateral), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges),
   σύµφωνα µε την πολιτική της Τράπεζας. Από τη χρηµατοδότηση
   εξαιρούνται συγκεκριµένοι τοµείς και δραστηριότητες.

Ευνοϊκοί όροι χρηµατοδότησης 

Για τους πλήρεις όρους και τα κριτήρια χρηµατοδότησης καθώς και για 
περισσότερη και πληρέστερη πληροφόρηση επικοινωνήστε µε τα Κέντρα 
Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και τα Κέντρα Επιχειρήσεων, τη 
γραµµή εξυπηρέτησης στο 8000 9999 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Τράπεζας www.hellenicbank.com

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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