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Η Attica Bank και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δράση Επιχειρηματική
Xρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ II

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε περισσότερα από 70 σημεία σε όλη την Ελλάδα

210-3669000, 210-3669600



Στην Attica Βank, µε τη Δράση Επιχειρηµατική Χρηµατο-
δότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ στηρίζουµε τις Μικροµεσαίες Επιχει-
ρήσεις που έχουν ξεκάθαρο business plan και όραµα για 
το µέλλον. Ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα και τις 
επενδύσεις µε την παροχή δανείων µε ευνοϊκούς όρους 
καθώς το 40% των δανείων που προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
είναι άτοκο και επιπλέον δεν επιβαρύνεται µε την εισφορά 
του Ν. 128/75 (0,60%).

Τι είναι 
η Δράση Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Συνεπένδυση κεφαλαίων του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΙΙ 
(υπό την διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και των Ελληνικών Τραπεζών, 
για τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων σε Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις. 
Το συνολικό ποσό της Δράσης θα διατεθεί για την παροχή 
χρηµατοδοτικών προϊόντων που αφορούν σε:
   Δάνεια Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης 
   ειδικού σκοπού)
   Δάνεια που χρηµατοδοτούν επενδυτικά σχέδια

Ποιους αφορά
η Δράση Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι οι υφιστάµενες και 
οι νεοϊδρυθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις που αναπτύσσουν βιώσιµη επιχειρηµατική δράση 
σε επιλέξιµους οικονοµικούς κλάδους και:
   Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και   
  ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα     
   €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν  
   υπερβαίνει τα €43.000.000

   Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες

    Δεν εµφανίζουν ασυνέπεια ή ληξιπροθεσµία σε 
   προγράµµατα συνεπένδυσης ή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ A.E.

    Η συσσώρευση των ενισχύσεων (de minimis) είναι
  σύµφωνη µε τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές
  ενισχύσεις
                 
Στοιχεία - Σκοπός Δανείων

1. Attica Επιχειρηµατική Χρηµατοδότηση
Δάνεια που χρηµατοδοτούν µη υλοποιηµένα επενδυτικά 
σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Ποσό και διάρκεια δανείου:
€25.000 - €1.500.000 µε εξόφληση από 5 έως 10 έτη, 
δυνατότητα περιόδου χάριτος µέχρι 24 µήνες
 

2. Attica Επιχειρηµατική Ανάπτυξη
Δάνεια επιχειρηµατικής ανάπτυξης για την κάλυψη λειτουρ- 
γικών αναγκών (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού)

Ποσό και διάρκεια δανείου:
€10.000 - €500.000 µε εξόφληση από 2 έως 5 έτη,               
µε δυνατότητα περιόδου χάριτος µέχρι 6 µήνες

Η αίτηση δανειοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
µέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis 
και ακολούθως ο πελάτης προσέρχεται στην Τράπεζα 
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Η Attica Bank στηρίζει την ευρωστία και την ανάπτυξη 
της επιχείρησής σας.

Μάθετε περισσότερα για την Δράση Επιχειρηµατική 
Χρηµατοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ: 
- σε οποιοδήποτε κατάστηµά µας 
- στα τηλέφωνα 210-3669000, 210-3669600
- στο www.atticabank.gr


