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FNGCIMM simplifica procedurile de acordare a garantiilor pentru solicitantii din
cadrul Programului Start-Up Nation
Certificatul de Atestare Fiscala va trebui sa fie, începând de marti, 28 noiembrie 2017, în termenul de
valabilitate la data aprobarii finantarii de catre banca pentru solicitarile de garantii pentru care nu se cere
contragarantarea din cadrul Programului Start-Up Nation, informeaza luni Fondul National de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM).
Consiliul de Administratie al FNGCIMM a aprobat crearea unui mecanism aplicabil exclusiv garantiilor
necontragarantate acordate în cadrul Programului Start-Up Nation, de eliminare a transmiterii Certificatului de
Atestare Fiscala, asigurând astfel o si mai mare fluidizare a procesului de avizare a garantiilor pentru acest
program.
În acest fel, expirarea Certificatului de Atestare Fiscala pe parcursul procesului de analiza nu mai constituie un
motiv de respingere a dosarelor solicitantilor.
Garantia FNGCIMM SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fara a depasi suma de 2,5 milioane
euro de beneficiar si se emite la solicitarea institutiilor finantatoare partenere, pentru finantari aprobate, pe baza
analizei documentelor prezentate de catre finantator.
Fondul de Garantare colaboreaza cu 30 institutii financiare în baza unor conventii de lucru. Garantia Fondului este
cea mai lichida garantie, platibila în maxim 90 zile de la solicitarea de plata a finantatorului, însotita de
documentatia completa, fata de minimum doi ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA - IFN asigura o acoperire teritoriala nationala prin cele patru sucursale, cinci reprezentante si trei
filiale. Institutia este afiliata la AECM (Asociatia Europeana a Institutiilor de Garantare - asociatie ce reuneste 42
de fonduri de garantare mutuale, private si publice, banci de dezvoltare si fonduri de contragarantare din 22 de
state membre ale UE, precum si Turcia, Serbia, Bosnia si Herzegovina si Federatia Rusa).
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