הלוואות לעסקים
זה Cal
מדריך להגשת בקשת הלוואה
מ Cal-בשיתוף BDSK

1

5
שלבים
להלוואה לעסקים
חדש מ Cal -עסקים

בדיקת עמידה בתנאי סף
כדי שנוכל לבחון את בקשתך ,על בית העסק לעמוד במספר תנאי סף:
מינימום בקשת אשראי – ₪ 200,000
עסק הפעיל מעל לשנתיים קלנדריות מלאות

קלים

מחזור מכירות שנתי אחרון מעל  3מיליון ₪
הצגת הון עצמי מוחשי או רווחיות בשנתיים האחרונות.
יחס  EBITDAלחלויות השוטפות והוצאות המימון גבוה מ.1-
ללא החזרות שיקים מסיבת אכ"מ בשנה האחרונה
לא קיימים שלושה מכתבי התראה על חריגה ו/או שלושה מקרי
הלוואות בפיגור בשנה האחרונה.
החברה ו/או בעלי המניות אינם בעלי חשבון מוגבל
בשלוש השנים האחרונות.
לא קיים צו כינוס נכסים/פש"ר כנגד החברה או בעליה
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בדיקת עמידה
בתנאי סף

2

הגשת המסמכים
הנדרשים לBDSK-

3

בחינת מסמכי הבקשה
על-ידי BDSK

4

קבלת תשובה מCal-
כולל תנאי ההלוואה

5

חתימה על מסמכי
הלוואה ושליחתם לCal-

לא קיים תיק פתוח בהוצאה לפועל כנגד החברה או בעליה.
בית העסק אינו פועל באחד מהענפים הבאים:
נותני שירות מטבע ומנכי צ'קים ,הימורים ותכנים למבוגרים,
טלמרקטינג ,מלכ"רים ועמותות ,יזמי נדל"ן ,נדל"ן מניב ,תמ"א ,38
אולמות אירועים ,יהלומים

מתן האשראי כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של  Calובהתאם לתנאיה.
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הגשת המסמכים הנדרשים לBDSK-
כדי שנוכל לבחון את בקשתך ,עליך להעביר לנו את המסמכים הבאים:
עוסק מורשה

חברה בע״מ
דוחות כספיים מבוקרים לשנתיים האחרונות
מאזן בוחן לשנה קלנדרית מלאה אחרונה
מאזן בוחן חלקי לשנת הפעילות הנוכחית
אם קיימות חברות קשורות ,נדרש להציג דוחות דומים

שומת מס שנתיים אחרונות

תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של העסק  -שלושה
חודשים אחרונים

תדפיסי תנועות בחשבונות השוטפים של העסק  -שלושה
חודשים אחרונים

דוחות ריכוז יתרות מבנקים עמם עובד העסק
דוח פירוט הלוואות  /לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק
תוכנית עסקית

דוחות ריכוז יתרות מבנקים עמם עובד העסק
דוח פירוט הלוואות  /לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק

דוחות מע״מ ממוחשבים של השנה האחרונה
דוח  102מביטוח לאומי הכולל פירוט מספר העובדים
ומשכורתם לשנה האחרונה

את המסמכים עליך להעביר למיילcal@bdsk.co.il :
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בחינת מסמכי הבקשה על-ידי BDSK
לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לחברת ,BDSK
החברה תבחן את בקשתך ותעביר את המלצתה לחברת .Cal
בשלב בחינת הבקשה על-ידי  ,BDSKייתכן ויבוצע ביקור בבית העסק.
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קבלת תשובה מ Cal-כולל תנאי ההלוואה
בקשתך להלוואה אושרה? נהדר!
אלו התנאים המסחריים האפשריים להלוואה:
מטרת ההלוואה

מתקדמים! עוד מספר טפסים וההלוואה בדרך אליך
 Cal1 .1תשלח לכתובת המייל שמסרת את הטפסים הבאים לחתימת בית העסק (כולל עו״ד):

מימון הון חוזר

סכום ההלוואה

חתימה על מסמכי ההלוואה ושליחתם לCal-

השקעה

 200-1,000א׳ ₪

תקופת ההלוואה

 3שנים

 5שנים

פירעון ההלוואה

פירעון חודשי קרן וריבית

פירעון חודשי קרן וריבית
חצי שנה גרייס על הקרן

ריבית

בהתאם לאיכות הלקוח (עד פריים )5.9% +

עמלה חד פעמית

 1%מסכום ההלוואה ועד ₪ 5,000

התניות

ערבות בעלים
שטר חוב
התניות פיננסיות

•בקשת הלוואה  -נדרש לחתום בסוף כל עמוד עם חתימה וחותמת של בית העסק
•ערבות אישית – חתימה של בעלי המניות בחברה כולל אישור עו"ד
•פרוטוקול חברה על לקיחת הלוואה חתום ע״י עו"ד
•הרשאה לחיוב חשבון – חתומה ע״י הבנק
2 .2לצורך ביצוע בדיקת "איסור הלבנת הון" עלינו לקבל את המסמכים הבאים*:
•הצהרה על נהנים בחשבון
•טופס "הכר את הלקוח"
•צילום ת.ז .מלאה של בעלי המניות ובעלי זכות החתימה בחברה
•תקנון /תזכיר חברה
•תעודת התאגדות של החברה
•פרוטוקול זכויות חתימה של החברה
*חייב בצירוף חותמת נאמן למקור ,חתום ע״י עו"ד
3 .3את הטפסים החתומים והמסמכים הנדרשים יש להשיב אלינו במייל חוזר
4 .4לאחר שנבדוק שכל הטפסים והמסמכים תקינים ,נבקש ממך לשלוח אותם אלינו
באמצעות שליח לכתובת:
חברת –Calתפוצות ישראל  ,13גבעתיים | לידי מחלקת אשראי עסקי
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

יש לך שאלות נוספות?
נשמח לענות על כל שאלה
bdsk.co.il | cal@bdsk.co.il | 03-7255555

