Produs de garantare pentru ÎMM-le afectate de criza pandemică COVID-19
Utilizatorii produsului

Întreprinderi din sectorul ÎMM în condițiile Legi nr. 179/2016, care practică activitate antreprenorială minim 12 luni până la data 01.03.2020.
Pentru credite investiționale sau
refinanțarea acestora
Micro
Mici
Mijlocii
Suma creditului nu este limitată și se va
negocia direct cu banca.
1 000 000
3 000 000
5 000 000
Reieșind din suma maximă a creditului și cota maximă de garantare
Suma și cota maximă de garantare se va
determina reieșind din suma creditului,
dar nu va depăși 80% din suma
80%
creditului sau 5 mln. lei.
36 luni
60 luni
Corespunde conform reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei categoriei de risc „Standard” sau „Supravegheat”.
0% până la 31.12.2021
Din 01.01.2022 – 0,5% anual din suma garanției.

Pentru credite destinate capitalului circulant sau refinanțării acestora
Suma maximă a creditului
Suma maximă a garanției
Cota maximă de garantare
Termenul maxim al garanției
Clasificarea ordonatorului
Comisionul de garantare
Indicator economic pentru
aprecierea gradului de afectare
în urma crizei pandemice
Cerințe specifice pentru
ordonatori
Valuta garanției
Asigurarea creditului cu gaj
colateral garanției ODIMM
Domenii de activitate
neeligibile
Termenul de acțiune

Acte ce urmează a fi prezentate
de creditor la depunerea cererii
de garantare

Scăderea venitului din vânzări, pentru perioada anului 2020 comparativ cu perioada anului 2019, conform situațiilor financiare sau în lipsa
acestora, conform datelor din evidența contabilă.
Să nu înregistreze restanțe la Bugetul Public Național la data solicitării creditului.
În cazul în care înregistrează restanțe, ordonatorul se obligă să le achite din surse proprii sau din resursele creditului contractat.
Doar în lei moldovenești. În cazul când creditul este acordat în valută, garanția va fi emisă la cursul oficial al BNM din data cererii de garantare,
care va fi aplicat pe toată perioada de acțiune a garanției.
La discreția băncii.
Nivelul minim de asigurare al creditului, inclusiv garanția ODIMM nu poate fi mai mic de 100% din suma creditului.
Nivelul maxim de asigurare inclusiv garanția ODIMM nu va depăși 135%.
Întreprinderile de stat și municipale, întreprinderi ce practică următoarele genuri de activitate: speculații valutare, investiții în valori mobiliare,
finanțarea companiilor de construcții sau proiectele de construcție a imobilelor locative, acordarea împrumuturilor persoanelor fizice şi juridice,
activități de cazinou şi jocuri de noroc, tehnologii informaționale, comerțul cu amănuntul a produselor alimentare în magazine de tip
SUPERMAGAZIN și HIPERMAGAZIN în sensul Hotărârii Guvernului nr.931/2011.
Produsul de garantare va fi activ până la 31.05.2021, cu posibilitatea prelungirii.
Cererea de garantare unică semnată din partea creditorului și a ordonatorului.
Actele de constituire, statutul, buletinele de identitate a administratorului și fondatorilor.
Situațiile financiare pentru ultimul an de gestiune și pentru ultimul trimestru/semestru de gestiune, sau datele din evidența contabilă ce
demonstrează scăderea venitului din vânzări pentru perioada anului 2020, comparativ cu perioada anului 2019 (scanat și în format electronic).
Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa restanțelor față de BPN la data solicitării creditului sau Declarație pe proprie răspundere
privind lipsa sau existența restanțelor la BPN.
Concluzia și Decizia sucursalei privind acordarea creditului.
Copia documentelor care confirmă destinația creditului solicitat (după caz).
Graficul preventiv de achitare a creditului.
În cazul refinanțării creditelor active se va prezenta inclusiv și contractul de credit activ.
Alte acte solicitate de Garant (după caz).

