Бъдещето
определям аз.

Гаранционна схема InnovFin
• Опростена процедура за одобрение
• Улеснен достъп до финансиране
• Изгодни лихвени проценти
• Минимални изисквания за обезпечение

Банка за важните неща.

Гаранционна схема InnovFin
UNICREDIT BULBANK ПРЕДОСТАВЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРИ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.
InnovFin е специално разработен инструмент за кредитиране на иновативни и
ориентирани към изследователска дейност компании, които инвестират
в разработването и внедряването на нови продукти, процеси и/или услуги.
InnovFin е и инструмент за споделяне на риска. В обхвата на схемата са бързо
развиващите се предприятия със значителен потенциал за иновации и бизнес план
за навлизане на нови географски пазари и реализиране на нови продукти.

КАК ДЕЙСТВА ГАРАНЦИОННИЯT ИНСТРУМЕНТ INNOVFIN?
Когато компанията ви получи финансиране от UniCredit Bulbank в размер от 25 000
евро до 7 500 000 евро чрез включване в InnovFin, вие получавате по-ниска лихва от
стандартната по инвестиционни и оборотни кредити, като освен това се прилагат
и облекчени изисквания за обезпечение, тъй като Европейският Инвестиционен
Фонд гарантира 50% от кредита, а за оборотното финанисране се прилага COVID-19
подкрепа и покритие на 80% гаранция.

КАК INNOVFIN ЩЕ ПОМОГНЕ НА ВАШИЯ ИНОВАТИВЕН БИЗНЕС?
INNOVFIN:
• спомага преодоляването на риска от технологичен, индустриален и бизнес неуспех
на вашите инвестиции в машини и друго иновативно оборудване;
• подпомага реализирането на нови научно-изследователски проекти и развойна
дейност;
• спомага за преодоляване на евентуални ограничения при покриване
на изискванията за обезпечение;
• спестява пари за срока на кредита.

ДОПУСТИМ ЛИ Е ВАШИЯТ БИЗНЕС?
Допустими са компании с иновативен потенциал, като е необходимо
компанията-кандидат да отговаря на най-малко един от критериите за иновативност
на гаранционната схема:
• да има значителен потенциал за иновации и/или да се занимава
с научноизследователска дейност и/или иновации;
• да е бързо развиващо се предприятие;
• да е регистрирало патент и/или да е определено като иновативно предприятие и др.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?
При интерес за:
- включване по гаранционна схема InnovFin
- проверка на допустимост на вашия бизнес
- индивидуална оферта
- допълнителна информация
можете да се свържете с вашия обслужващ банкер:

.....................................................................
Телефон:
..............................

Или ни потърсете на:
+359 2 930 9 638 / +359 2 930 9 630

ecc@unicreditgroup.bg
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/korporativni-klienti/finansirane/
evropeyski-fondove/

Механизмът за гарантиране на МСП InnovFin се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз в рамките на финансовите инструменти Хоризонт 2020 и Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ) съгласно Планът за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомага
финансирането и реализирането на стратегически инвестиции в Европейския съюз и да гарантира
повече достъп до финансиране.

Банка за важните неща.

