
 

 
ZAVAROVANJE 
• Zavarovanje največ do 1,2-kratnika tistega 

dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID 
banke (nezavarovani del kredita znaša 37,5 
% vrednosti glavnice kredita). 

KREDITI ZA MSP 
KRITI Z JAMSTVOM SID BANKE 

 
DRŽAVNA POMOČ 
• Kreditojemalec je prejemnik de minimis 

pomoči z dnem sklenitve kredita.  

UPRAVIČENCI 
• Pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki 

ima status mikro, malega ali srednje 
velikega podjetja. 
 

NAMEN FINANCIRANJA 
• Kritje nabavne vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev, neopredmetenih 
sredstev, materiala, drobnega inventarja in 
trgovskega blaga, stroškov dela ter 
storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja 
tretja oseba. 

• Finančni in poslovni najem opredmetenih 
osnovnih sredstev, pri čemer 
kreditojemalec mora dokazati, da je bil 
najem stroškovno najbolj učinkovit način za 
uporabo opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
VIŠINA KREDITA 
• 30.000 € - 10.000.000 € 

 
DOBA KREDITA 
• 3 - 10 let 

 
OBLIKA JAMSTVA 
• Jamstvo krije 62,5% glavnice kredita. 
• Jamstvo je brezplačno. 

 
NAČIN ODPLAČILA  
• Moratorij na odplačilo glavnice do ½ 

ročnosti kredita. 
 
KREDITODAJALEC 
• Banke in hranilnice izbrane prek javnega 

poziva.  
• Izbrane finančne institucije nudijo tudi 

jamstvo za kredit. 
 

 
ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA KREDIT 
• Do porabe sredstev. 

 
DRUGI POGOJI 
• Podjetje je MSP, kar pomeni, da ima manj kot 250 

zaposlenih na letni ravni, največ 50 mio € letnega 
prometa oz. največ 43 mio € bilančne vsote. 

• Posluje z isto davčno številko najmanj 2 leti in ima vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas.  

• Stroški lahko nastanejo največ dve leti pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe in največ štiri leta po sklenitvi. 

• Ni podjetje v težavah in ni v postopku zaradi 
insolventnosti. 

• Nima neporavnanih finančnih obveznosti ali 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev. 

• Podjetje ne deluje v izključenem sektorju. 
 
POMEMBNO 
• Jamstvo SID banke ugodno vpliva na višino 

obrestne mere oz. na višino zavarovanja, ki 
ga zagotovi kreditojemalec.  

 

• Sredstva se lahko nakažejo samo na račun 
končnega prejemnika ali njegovega 
dobavitelja. 
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Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do 
sprememb. 

 

Sklad Skladov 

EKP Portfeljske garancije za MSP 


