מסלול הלוואות לחקלאים בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
בערבות המדינה  -מסלול חקלאים 2019
מסמך זה מפרט את תנאי מסלול חקלאים  2019שנפתח לטובת חקלאים העוסקים במישרין בענף
הצמחי:
 .1חקלאי לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה
ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על  5מיליון
ש"ח .יובהר ,כי מדובר בחקלאי שעוסק בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
 .2במסגרת מסלול חקלאים  2019יועמדו הלוואות באחד מהמתווים הבאים:
 .1מסלול טווח בינוני  -הלוואה לתקופה של עד חמש שנים ובסכום של עד  500אלפי ,₪
עם תקופת גרייס של עד  6חודשים .ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח
הסילוקין הרגיל בקרן.
 .2מסלול טווח ארוך  -הלוואה לתקופה של עד עשר שנים ובסכום של עד  750אלפי ,₪
עם תקופת גרייס של עד  6חודשים .ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח
הסילוקין הרגיל בקרן.
 .3הלוואות במסלול זה יועמדו בשיעור ערבות מוגדל של  85%מכל הלוואה.
 .4העמדת ההלוואה במסלול חקלאים  2019תותנה ברכישת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע
על ידי הלווה ,אשר תוסב לזכות הבנק .ככל שלא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בגין נזקי
הטבע במועד העמדת ההלוואה ,יחתום הלווה ,באחריות הגוף המתאם ,על נספח א'
לתוספת זו.
 .5מסלול חקלאים  2019יהיה בתוקף עד לניצול מלוא הסכום שיוגדר על ידי המדינה ,אלא
אם המדינה תפרסם הנחיה אחרת בעניין זה.
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נספח א' – התחייבות הלווה לביטוח במסלול חקלאים 2019

אנו הח"מ_____________ ת.ז _____________ ו _____________ -ת.ז _____________,
בעלי עסק בשם __________ ,ע.מ /ח.פ /ע.ר מס' __________ ,מבקשים לקבל הלוואה
במסלול לחקלאים  ,2019במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה
המופעלת על ידכם (להלן -הקרן) ,על פי הכללים שנקבעו על ידי ממשלת ישראל.
הננו מתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 .1אנו מתחייבים לבטח את העסק בפוליסת ביטוח בגין נזקי טבע ,בהתאם לתנאי פוליסת
הביטוח ,ולהסב אותה לזכות השותפות ממנה נקבל את ההלוואה ,עד לסילוקה המלא של
ההלוואה.
 .2ככל שמועדי הנפקת פוליסות הביטוח בגין נזקי טבע על ידי חברת הביטוח (לפי סוג
הגידול) ,אינם מאפשרים לבטח את העסק עד למועד אישור ההלוואה ,אנו מתחייבים
לבטח את העסק ולהסב את הפוליסה לזכות השותפות ממנה נקבל את ההלוואה ,לא
יאוחר מיום _______________ .לאחר יום זה ועד לסילוקה המלא של ההלוואה ,אנו
מתחייבים לבטח את העסק בפוליסת ביטוח ,בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח ,ולהסב
אותה לזכות השותפות ממנה נקבל את ההלוואה.
 .3אנו מתחייבים להציג בפני השותפות או בפני הגוף המתאם עותק מפוליסת הביטוח
בתוקף ,בכל עת שנתבקש לעשות זאת.
ידוע לנו כי אי קיום תנאי זה יחשב כהפרה יסודית של תנאי ההלוואה ,המזכים את המדינה
ואת השותפות ,בנוסף לכל סעד אחר שיהיו זכאיות לו על פי כל מסמך שנחתם וייחתם על ידי
העסק ועל פי כל דין ,לדחות את בקשת העסק להתאמת שיעור בטוחות או לקבלת הלוואה
נוספת מהקרן.

__________
שם ושם משפחה

__________
תאריך

__________
שם ושם משפחה
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__________
חתימה
__________
חתימה

