
 
 
 
 
 
 

 

 ההלוואות החדשות של עוגן לעסקים 

 2020מאי 

 שלושה סוגי הלוואות חדשים:

 מסלול קורונה  – הלוואות לקיום פעילות בזמן משבר .1
המתמודדים עם בעיה תזרימית בעקבות המשבר שנוצר  לעסקים מעניקה הלוואות  קרן להלוואות חברתיות"  -"עוגן 

 .הקורונההתפרצות נגיף    עקבבמשק 

 ₪ 100,000עד  ▪
 ללא ערבים  ▪
 הלוואת שפיצר  ▪
 חודשים עם גרייס של חצי שנה  60עד  ▪
 3%ריבית   ▪
 דעת מיועץ עסקי בנוגע למצב העסק, מידע עסקי ופיננסי , מידע בנקאי חוותחובת הגשה של :  ▪

 להרחבה/ מלאי/ הון חוזר  –לעסקים קיימים ואות לוה .2
 ללא ערבים   3%חברתית של בריבית  לעסקים קיימים מעניקה הלוואות  קרן להלוואות חברתיות"  -"עוגן 

 ₪  200,000עד  ▪
 ללא ערבים  ▪
 חודש   60תשלומי קרן וריבית עד  ▪
 קבועה   ריבית 3% ▪
   חובת הגשה של תכנית עסקית מלאה ▪

 לעסקים בהקמה  לוואות ה .3
 אחד כנגד ערב   5%חברתית של בריבית  לעסקים קיימים מעניקה הלוואות  קרן להלוואות חברתיות"  -"עוגן 

 ₪  200,000עד  ▪
 כנגד ערב אחד   ▪
 חודש   60תשלומי קרן וריבית עד  ▪
 ריבית קבועה לא צמודה  5% ▪
   חובת הגשה של תכנית עסקית מלאה ▪
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 הלוואות:פירוט על שלושת סוגי 

 מסלול קורונה  – הלוואות לקיום פעילות בזמן משבר .1

 תנאי ההלוואה:  
 ₪ 100,00עד הלוואות  ▪
 שנים  5עד  לתקופה של ▪
 התשלומים מתחילים כעבור חצי שנה ממועד קבלת ההלוואה ▪
 סוג ההלוואה : לוח שפיצר   ▪
  ולא צמודה ריבית קבועה 3%ריבית :  ▪
  יםבטחונות: לא נדרש  ▪

 : סףדרישות ה

 פעילות עסקית רציפה בשנתיים האחרונות  ▪
 2018-9עסק רווחי בשנים  ▪
 2018-9יציבות או צמיחה של המחזור בשנים  ▪
 עוסק מורשה / חברה בע"מ  ▪
 אין לעסק או לבעלים חשבון מוגבל ▪
 של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק  ותלא היו החזר  ▪
 בהוצל"פ  יםלא נפתחו נגד בית העסק או הבעלים תיק  ▪

 : התהליך 

 באמצעות יועץ עסקי בלבד    "קרן להלוואות חברתיות -עוגן " -ל והגשת הבקשה פניהה ▪
 דרשים נהמסמכים הכל בצירוף רק הלוואה בקשה לההגשת  ▪
 לאחר אישור האשראי ישלחו מסמכי ההלוואה ללקוח לחתימה   ▪
 הלקוח  לחשבוןביצוע ההלוואה  ▪
 מחשבון הבנק חודשית הוראת קבע אופן פירעון ההלוואה באמצעות  ▪

 שיש לצרף: המסמכים 

 צילום ת.ז. כולל ספח של הלווה ובן / בת הזוג  ▪
 2018-9לשנים רווח והפסד   ח"דו ▪
 2018-9בשנים   ESNA ח"דו ▪
   ים של הבעליםופרטי  יםעסקי נותחשבוביכוז יתרות מהבנקים ר ▪
 לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות דו”חות פירוט הלוואות /  ▪
 העסקיים והפרטיים בחשבונות חודשים אחרונים  6תדפיסי תנועות  ▪
 חוות דעת של היועץ המתאר את מצב העסק טרום הקורונה ובמצב הקיים   ח"דו ▪
  כל מידע נוסף שעשוי לסייע לנו בהחלטה ▪

 



 
 
 
 
 
 

 

 להרחבה/ מלאי/ הון חוזר  –לעסקים קיימים לוואות ה .2

 תנאי ההלוואה:  

 ₪. 200,00עד  הלוואות ▪
 שנים  5עד לתקופה של  ▪
 סוג ההלוואה : לוח שפיצר   ▪
 ולא צמודהריבית קבועה   3%ריבית : ה ▪
 ים בטחונות: לא נדרש  ▪

 : תנאי סף

 פעילות עסקית רציפה בשנתיים האחרונות  ▪
 2018-9עסק רווחי בשנים  ▪
 2018-9המחזור בשנים יציבות או צמיחה של  ▪
 עוסק מורשה / חברה בע"מ  ▪
 אין לעסק או לבעלים חשבון מוגבל ▪
 של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק  ותלא היו החזר  ▪
 בהוצל"פ  יםלא נפתחו נגד בית העסק או הבעלים תיק  ▪

 : התהליך 

 באמצעות יועץ עסקי בלבד    "קרן להלוואות חברתיות -עוגן " -הפניה והגשת הבקשה ל ▪
 דרשים נהמסמכים הכל בצירוף רק הלוואה בקשה לההגשת  ▪
 לאחר אישור האשראי ישלחו מסמכי ההלוואה ללקוח לחתימה   ▪
 הלקוח  לחשבוןביצוע ההלוואה  ▪
 מחשבון הבנק חודשית הוראת קבע אופן פירעון ההלוואה באמצעות  ▪

 שיש לצרף: המסמכים 

 צילום ת.ז. כולל ספח של הלווה ובן / בת הזוג  ▪
 2018-9לשנים רווח והפסד   ח"דו ▪
 2018-9בשנים   ESNA ח"דו ▪
   ים של הבעליםופרטי  יםעסקי נותחשבוביכוז יתרות מהבנקים ר ▪
 דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות  ▪
 העסקיים והפרטיים בחשבונות חודשים אחרונים  6תדפיסי תנועות  ▪
 תכנית עסקית מלאה  ▪
 קו"ח של הלווים  ▪
 כל מידע נוסף שעשוי לסייע לנו בהחלטה  ▪

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 לעסקים בהקמה  לוואות ה .3

 נאי ההלוואה:  ת
 ₪. 200,00הלוואות עד  ▪
 שנים  5לתקופה של עד  ▪
 סוג ההלוואה : לוח שפיצר   ▪
 צמודהריבית קבועה ולא  5%הריבית :  ▪
 ערב אחד בטחונות:  ▪

 : תנאי סף
    המסלול נותן מענה לעסקים בשלבי הקמה / עם וותק של פחות משנתיים בפעילות העסקית 
  ניסיון מקצועי ועסקי מתאים של היזם וייתכנות סבירה של העסק 
 או בשלבי רישום  –עוסק מורשה / חברה בע"מ  ▪
 אין לעסק או לבעלים חשבון מוגבל ▪
 של הבעליםשל שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק  ותלא היו החזר  ▪
 בהוצל"פ  ים תיק או עסקים בהם היו מעורבי בעבר לא נפתחו נגד הבעלים ▪

 : התהליך 

 באמצעות יועץ עסקי בלבד    "קרן להלוואות חברתיות -עוגן " -הפניה והגשת הבקשה ל ▪
 דרשים נהמסמכים הכל בצירוף רק הלוואה בקשה לההגשת  ▪
 לאחר אישור האשראי ישלחו מסמכי ההלוואה ללקוח לחתימה   ▪
 הלקוח  לחשבוןביצוע ההלוואה  ▪
 מחשבון הבנק חודשית הוראת קבע אופן פירעון ההלוואה באמצעות  ▪

 שיש לצרף:  המסמכים 

 צילום ת.ז. כולל ספח של הלווה ובן / בת הזוג  ▪
 אם רלבנטי  – 2018-9לשנים רווח והפסד   ח"דו ▪
 אם רלבנטי  – 2018-9בשנים   ESNA ח"דו ▪
   ים של הבעליםופרטי  יםעסקי נותחשבוביכוז יתרות מהבנקים ר ▪
 דו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל ההלוואות הקיימות  ▪
 העסקיים והפרטיים בחשבונות חודשים אחרונים  6תדפיסי תנועות  ▪
 תכנית עסקית מלאה  ▪
 קו"ח של הלווים  ▪
 כל מידע נוסף שעשוי לסייע לנו בהחלטה  ▪

 


