Finnvera-takaus
– joustavuutta yrityksen rahoitukseen

Finnveran toimipisteiden ja muiden rahoittajien
asiantuntijat etsivät yhdessä yrityksen rahoitustarpeeseen sopivimmat rahoitusvaihtoehdot.
Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin yrityksen kotimaisiin rahoitustarpeisiin mm.
• tuotekehitykseen
• markkinointiin
• kone-, laite- ja tuotantotilainvestointeihin
• yrityksen toiminnan vaatiman käyttöpääoman
rahoituksen vakuudeksi
• projektien valmistusaikaisen rahoituksen
vakuudeksi
• kausirahoituksen vakuudeksi
• liiketoiminnan oston tai yrityskauppojen vaatiman rahoituksen vakuudeksi
• kotimaisiin toimitussopimuksiin liittyviin
vakuuksiin.
Takaus soveltuu pankin, rahoitus- tai vakuutusyhtiön antamien lainojen tai pankkitakausten vakuudeksi esimerkiksi seuraavissa rahoitusmuodoissa:
• luotto
• luotollinen tili
• luottolimiitti
• factoring
• pankkitakaus (toimitusvakuus, muu vastuusitoumus)
• pankkitakauslimiitti (toimitusvakuus).

Tarvitsetko liikkumavaraa yrityksesi
vakuussuunnitteluun?
Finnvera-takaus helpottaa yrityksen pitkäjänteistä vakuussuunnittelua ja parantaa
rahoituksen saatavuutta.

Liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa
rahoitushakemuksen käsittelyä.

Finnvera-takaus

Voimme rahoittaa yritystoimintaa lähes kaikilla toimialoilla; vain
varsinainen maatilatalous, metsätalous ja rakennusliiketoiminnan
perustajaurakointi jäävät rahoitusmahdollisuuksiemme ulkopuolelle.
Finnveran takauspäätöksiä edeltää yritystutkimus
Ennen takauspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus, jossa
selvitetään yrityksen edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Arvioimme yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia ja
markkinatilannetta. Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa
hakemuksen käsittelyä.
Finnvera-takaus on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille
yrityksille, joissa
• henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä
• liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma
on enintään 43 miljoonaa euroa.
Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä
voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.
Hakeminen
Voit hakea takausta täyttämällä sähköisen hakemuksen Finnveran
kotisivuilla (www.finnvera.fi>Asioi sähköisesti).

Hae Finnveran rahoitusta
sähköisesti osoitteessa
www.finnvera.fi –
Asioi sähköisesti.

Puhelinpalvelu
029 460 2580 – neuvontaa
rahoitukseen ja hakemusten
täyttämiseen liittyvissä
asioissa.
Finnvera Oyj
Vaihde 029 460 11
www.finnvera.fi

Toimipisteet
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Kajaani, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Mikkeli, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa

3/2020

Finnvera-takaus räätälöidään yrityksen rahoitustarpeeseen
Takauksen osuus luotosta tai muusta rahoitussitoumuksesta on
yleensä 50–80 %.
Takauksesta perittävät maksut: Takauksen saajalta peritään vuotuinen takausprovisio, jonka suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen
kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, yrityksen
vastavakuus sekä takausaika. Takauksesta peritään myös
toimitusmaksu.
Takausaika: neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Vastavakuus: neuvotellaan tapauskohtaisesti yhdessä yrityksen
ja rahoittajan kanssa.

