
TIP FINANȚARE ACTIVITATE CURENTĂ INVESTIȚII

DOBÂNDA ROBOR 3M + 2,5% 

VALOARE MAXIMA (LEI)

DURATĂ

% MAXIM DE GARANTARE
5.000.000* 10.000.000
80/90 %* 80%

36 LUNI** 72 LUNI
ROBOR 3M + 2% după încheierea 

perioadei subvenționate

accesul la credite cu dobândă subvenționată pentru finanțarea nevoilor de capital de lucru sau
pentru realizarea de investiții și

garanții de stat de până la 90% din valoarea finanțării.

Cel mai mare program de sprijinire a IMM-urilor din ultimii 30 de ani, IMM Invest oferă
antreprenorilor

10 MILIOANE LEI

ZERO COSTURI 

>90% GARANȚII

Un IMM sau o întreprindere cu capitalizare de piață medie poate contracta până pe 30 iunie 2022
unul sau mai multe credite fără a depăși valoarea totală de 10.000.000 lei. 

PRIMUL PAS PENTRU ACCESARE PROGRAMULUI CONSTĂ ÎN ÎNSCRIEREA PE PORTALUL WWW.IMMINVEST.RO.

* procentul de garantare de maxim 90% din valoarea creditului se aplică pentru credite de până la 1 milion
lei în cazul întreprinderilor mici și până la 500.000 lei pentru microîntreprinderi;
** cu posibilitate de prelungire pentru încă 36 luni

CARACTERISTICI



Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească în plus şi condițiile de eligibilitate cerute de banca cu
care au decis să lucreze.

Creați cont în aplicația
disponibilă pe site-ul

www.imminvest.ro.
Completați online cererea de

înscriere, atașați
documentele necesare,

alegeți banca cu care doriți
să lucrați.

Banca analizează solicitarea de credit și dacă o
aprobă solicită și garanția FNGCIMM.

FNGCIMM verifică datele introduse și documentele
atașate,  emite acordul de principiu privind
eligibilitatea în cadrul programului și-l  transmite
împreună cu solicitarea de credit către Bancă.
Dumneavoastră veți primi un mail de notificare
automat.

FNGCIMM aprobă garanția și transmite băncii
contractul de garantare și acordul de finanțare. 

Banca semnează contractul de credit cu
beneficiarul, în baza garanţiei FNGCIMM

IMPORTANT! 

APLICAȚI ACUM PENTRU UN CREDIT GARANTAT!
Pentru mai multe informații   www.fngcimm.ro      info@fngcimm.ro        www.imminvest.ro. 

La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă
de grație de maxim 24 de luni pentru rambursarea principalului iar rambursarea creditelor se va efectua în
cel puţin două rate pe an.
IMM-urile finanțate în cadrul IMM INVEST beneficiază de un ajutor de stat rezultat din cumulul dintre
valoarea comisionului de risc și de administrare a garanției acordate pe toată valabilitatea schemei de
ajutor de stat și valoarea dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data primei trageri.  Cuantumul maxim al
ajutorului de stat nu poate depăși 2.300.000 euro. 

Nu se află în dificultate financiară și nici în litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau cu banca
parteneră; 
Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în baza de date a Centralei Riscului
de Credit, conform dispozițiilor din normele de aplicare a programului IMM Invest;  
Nu se află în procedură de insolvență; 

Beneficiarii Programului trebuie să fie organizați sub forma SRL, S.A., II, IF, PFA sau societăți agricole și să
îndeplinească cumulativ câteva condiții:

În cazul creditelor de investiții, beneficiarii prezintă băncii garanții colaterale care, împreună cu garanția
de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în
proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

Codurile CAEN pentru care se solicită finanțare în cadrul Programului trebuie să fie autorizate și eligibile
în cadrul programului, conform legislației și procedurilor în vigoare;

CRITERII DE ELIGIBILITATE

BANCĂ

https://www.imminvest.ro/

