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 לכבוד

 לקוחות המשרד

 א.ג.נ.,

 כלכלית עם נגיף הקורונהבנושא ההתמודדות ה ןעדכובנושא:  5חוזר מס' ל עדכון הנדון:

 ערבות המדינהההלוואות בהרחבת ההקלות לעסקים במסגרת קרן 

אשר ניתן לעיין בהם  בנושא: התמודדות כלכלית עם נגיף הקורונה של משרדנו 1-5ים מס' בהמשך לחוזר

הרחבת ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות  עדכון בנושא הרינו להביא בפניכם, באתר משרדנו

 :  המדינה

 

 מסלול מימון הון חוזר -מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה לצורך סיוע בהתמודדות עם הקורונה .1

 עם נזקי משבר הקורונה.לסיוע לעסקי קטנים להתמודד ₪ מיליארד  8הקמת קרן הלוואות של 

 :לעסקים נוספות קלות פירוט ה .א

בשנה הראשונה תישא בהוצאות הריבית  (ק הלווהעס) ולא ההמדינה -קלה בעלויות הריביתה .1

 .לאחר העמדת ההלוואה

, בכפוף מעל ריבית הפריים 1.5%-עד ל הממוצע שיעור הריביתפחתת ה -שיעור הריביתבקלה ה .2

 ה.לוולנתוני ה

 אישוריםביטול הצורך בהגשת תכנית עסקית ו -הקלה בהגשת מסמכים ואישורים נלווים .3

  הלוואה.קבלת בקשה להבמועד הגשת  פיםנלווים נוס

עלה על בשיעור שלא י אישיותערבויות הסכמה לקבלת  -הקלה בשיעור הערבויות האישיות .4

 ווה בבנק.הקיימות לל הערבויות

הפנייה ישירה של הבקשה לבנק, ללא צורך בבדיקה מקדימה  -הקלה בהליכי הטיפול בבקשה .5

 של המדינה.

ימי עסקים ממועד הגשת  7עד  קיצור זמני הטיפול בבקשה-הקלה בזמני הטיפול בבקשה .6

 הבקשה.

נאים לקבלת הלוואות בערבות המדינה מהקרן  להתמודדות עם הקורונה במשרד ההקלות והת .ב

 :הם הכלכלה

 ע"י הבנקים עד למתן האישור סופי לקבלת ההלוואה. הלוואות גישוריצירת מנגנון של  •

 .לקבלת הלוואה בבדיקת הבקשהזמני טיפול קיצור  •

 .עבור הבדיקה הכלכלית המשולמת למדינה עמלותפטור מתשלום  •

 . %5בשיעור של עד  בטחונותהעמדת  •

 בכפוף לנתוני הלקוח וההסכמות מול הבנק. שיעור ריבית נמוכה •

 שנים. 5-ולא רק הלוואות ל הלוואות לזמן קצרניתן לקבל גם  •

 ממועד העמדת ההלוואה. עד שנהלתקופה של אפשרות לדחות את החזרי ההלוואה )"גרייס"(  •
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מילוי בנדרשים בהגשת הבקשות להלוואות ו/או שבכל שאלה ו/או סיוע  לסייע לכםנשמח  .ג

 כספיים. הנתונים ה

 

ם ולהביא לידיעתכ ם שבסדר היוםחיוניימטרת חוזר זה הינה לסייע לכם בנושאים הרינו להדגיש כי  .2

וכי אין במידע ובהנחיותינו המפורטות בחוזר זה כדי להוות ייעוץ משפטי  מידע מעודכן בנושאים שונים

ביצוע במשרדנו טרם י קצועמומלץ להיוועץ עם גורם מ או תחליף לייעוץ משפטי, ולו גם באופן חלקי.

 צעדים כלשהם.

 

מענה מלא, מהיר ומקצועי לכל לקוחותינו תוך שמירה על כללי הזהירות משיך לתת ממשרדנו פועל ו .3

הנדרשים והנחיות משרד הבריאות הישראלי. נקטנו בצעדים המאפשרים לנו להבטיח לכם את השירות 

ו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני . ניתן לפנות אלינהאיכותי והזמין שאתם רגילים לקבל מאתנו

 .ואנו ניתן מענה מלא ומקצועי לכל פניה או טלפונית

 

 אנו מאחלים לכם בריאות טובה ומקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרת חיינו בהקדם.

 

 https://www.wke.co.ilניתן גם להתעדכן באתר האינטרנט של המשרד 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' 

 רואי חשבון 
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