
Tingimused laenusaajale
• Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav.
• Kuni 250 töötajaga äriühing, mille aastakäive on kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni  

43 mln eurot.
• Pangale laenutaotluse esitamise hetkeks ei ole äriühingu registreerimisest äriregistris 

möödas üle kolme aasta.
• Ettevõtja omanikeringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud.
• Omakapital vastab äriseadustiku nõuetele.
• Ettevõtja omanikul, juhatuse ja/või nõukogu liikmel
 - puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad,
 - ei ole kehtivat karistust varavastase ega majandusalase süüteo eest.

KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.

NB! KredExi stardilaenuga ei ole lubatud refinantseerida teisi kohustusi, samuti mitte sildfinantseerida 
toetusi ega soetada sõidukeid ja liikurmasinaid.

On veel tegevusi ja ettevõtjaid, mille korral ei saa KredExi stardilaenu käendust kasutada.

KREDEXI STARDILAENU 
KÄENDUS ETTEVÕTJALE

Kuidas stardilaenu käendust taotleda?

Ettevõtjal ei ole tarvis KredExi poole 
pöörduda. Stardilaenu taotlemiseks 
täidetakse stardilaenu taotluse vorm 
ekredex.ee lehel. Taotlusele lisatakse:

• järgmise kolme aasta finantsprognoosid
• panga kliendihalduri laenuprojekti memo 

või ettevõtja äriplaan
• panga pädeva üksuse otsus laenu 

väljastamise kohta
• majandustegevuse olemasolul eelmiste 

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

• ülevaade olemasolevatest kohustustest
• olemasolevad load ja litsentsid
• ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldus  

(KredEx aktsepteerib halduri memo infot)

Laenusumma Kuni 100 000 eurot, millest kuni 50 000 
eurot võib kasutada käibevahenditeks.

Käenduse ulatus Kuni 80% laenujäägist. Koos laenusumma 
vähenemisega väheneb ka käendussumma.

Käendustasu 3% laenujäägilt aastas.

Lepingutasud Lepingu sõlmimise tasu on kuni 0,5% 
laenusummast, min 30 eurot.
Lepingu muutmise tasu on kuni 0,2% 
laenujäägilt, min 30 eurot.

Laenutagatis Ettevõtja füüsilisest isikust omanike 
solidaarne käendus on 25% 
laenusummast (laenu sihtotstarbelisel 
kasutamisel).

Laenutähtaeg ja 
tagastamine 

Laenutähtaeg on kuni 60 kuud,  
sh maksepuhkus kuni 12 kuud.
Tagastamine amortiseeruva graafiku alusel 
igakuiste maksetega. Laenuperioodi lõpuks 
peab laenujääk olema null.

Kohustuslik 
finantsnäitaja

Pärast laenu väljastamist on laenu 
kattekordaja (DSCR) konservatiivsel 
hinnangul vähemalt 1,2.

Stardilaenu käenduse täpsed tingimused

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

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

