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 Όροι χρηματοδότησης:  
 Χαμηλό επιτόκιο με επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου  
 Μακροχρόνια περίοδος αποπληρωμής  
 Περίοδος χάριτος αποπληρωμής στο κεφάλαιο  
 Ευνοϊκότερο επιτόκιο σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Θέσεις 

εργασίας σε νέους»  
 
Εξασφαλίσεις: 
Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις 
 
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για 
χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις.  
 
Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω 
χαμηλότοκο δάνειο πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από 
το γραφείο εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων.  
 
Για απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων (Business Centers & Corporate Centers) καθώς και στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας Κύπρου:  
http://www.bankofcyprus.com.cy/Cyprus_Gr/News_gr/EuropeanInvestmentBank/ 
 

Το Σχέδιο αναμένεται στην αγορά εντός Οκτωβρίου. 

 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω ∆ημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός  
ΚΕΒΕ 
Συντονίστρια Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
για Γενικό Γραμματέα 
 

 

 


