
Tingimused laenusaajale
• Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline.
• Omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
• Ettevõtte omakapital on vähemalt 100 000 eurot ja osakaal bilansis vähemalt 10%.
• Ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad.
• Ettevõtte võtmeisikud on usaldusväärsed ja pädevad.
• Laenu teenindamise kattekordaja (DSCR) on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

KredExi kapitalilaen on allutatud laen, mille sihtrühm on ärimudeli toimimist tõestanud ja hea 
arengupotentsiaaliga kiiresti kasvavad ettevõtted. Kapitalilaenu sihtotstarve on rahastada tegevusi, 
mille eesmärk on suurendada ettevõtte arendamise või laiendamise kaudu selle konkurentsivõimet. 

Osa tegevuste ja ettevõtjate korral ei saa KredExi kapitalilaenu kasutada.

KREDEXI KAPITALILAEN 
ETTEVÕTJALE

Kuidas kapitalilaenu taotleda?

Kapitalilaenu taotlemiseks täidab ettevõtja 
kapitalilaenu taotluse vormi ekredex.ee 
lehel. Taotlusele lisatakse:

•	 finantsprognoosid,	mis	hõlmavad	
vähemalt laenuperioodi

• äriplaan
• viimase lõppenud majandusaasta 

(auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta 
vähem kui kaks kuud vana vahearuanne

• ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

Laenusumma Kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem 
kui ettevõtte omakapitali suurus laenu 
väljastamise ajal.
Kapitalilaenu osakaal võib olla kuni 67% 
rahastatavast projektist.

Laenuintress Üldjuhul vahemikus 7,5–15%. Lõplik intress 
sõltub projekti riskitasemest ja tagatistest.

Lepingutasud Lepingutasu on 1% laenusummalt.
Lepingu muutmise tasu on 0,2%  
laenujäägilt.

Laenutagatis Üldjuhul 3 kuni 5 aastat, kuid mitte üle  
10 aasta.
Maksepuhkus on kuni 3 aastat, kuid mitte  
üle 7 aasta.

Laenulepingu 
ennetähtaegne 
lõpetamine

Laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise 
soovist teatab laenusaaja KredExile 
vähemalt 3 kuud ette. Kui laenusaaja soovib 
laenu tagastada.
• vähem kui 24 kuud pärast laenu 

väljastamist, lisandub leppetasuna 12 kuu 
intress laenu tagastatavalt osalt;

• 24–36 kuud pärast laenu väljastamist, 
lisandub leppetasuna arvestatud intress 
36 kuust puudujääva ajavahemiku eest.

Laenusaaja peamised 
kohustused

1. Esitab KredExile kvartaalseid tegevus- 
ja	finantsaruandeid.

2. Nimetab KredExi nõudmisel ettevõtte 
nõukogusse KredExi esindaja.

3. Kooskõlastab lepingus sätestatud 
piirmäära ületavate lisakohustuste 
võtmise, investeeringute tegemise ja 
vara võõrandamise.

Kapitalilaenu täpsed tingimused

Lisateave teenuse tingimuste, käendustasu jm kohta: 
tel 667 4100, ettevotlus@kredex.ee.

https://www.kredex.ee/et/teenused/ettevote/kapitalilaen#ck-tab1-1
https://ekredex.ee/Login?ReturnUrl=%2f
https://ekredex.ee/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.kredex.ee/et/teenused/ettevote/kapitalilaen#dokumendid

