1.Biznesa uzsācēja komplekts
Plānojat uzsākt vai nupat esat uzsācis savas gaitas uzņēmējdarbībā?
Hipotēku banka, atbalstot jaunos uzņēmējus, piedāvā Biznesa uzsācēju komplektu ar īpašām
atlaidēm.
Visi nepieciešamie norēķinu pakalpojumi būs Jūsu rīcībā uzreiz pēc pieteikšanās, bet maksājumu
karti varēsiet saņemt 5 darba dienu laikā.
Biznesa uzsācēja komplektā ietilpst:

•
•
•
•

Konts norēķiniem - neierobežotā skaitā, jebkurā valūtā;
Internetbanka HipoNet;
Maestro debetkarte vai MasterCard Business kredītkarte;
Klienta parakstu un zīmoga nospieduma paraugu kartīte.

Biznesa uzsācēja komplekta priekšrocības:

•

•

•

izdevīgs - summa par komplektu ir pat līdz trīs reizēm mazāka, nekā iegādājoties katru
komplektā ietilpstošo pakalpojumu atsevišķi;
o komplekts ar Maestro debetkarti tikai par 5 Ls;
o komplekts ar MasterCard Business kredītkarti tikai par 20 Ls;
ekonomisks - bezmaksas Maestro debetkartes vai MasterCard Business kredītkartes
lietošana pirmajā sadarbības gadā. Zemāka komisijas maksa par konta apkalpošanu 1,50 Ls mēnesī. Bezmaksas apkalpošana kontam, kam piesaistīta MasterCard Business
kredītkarte. MasterCard Business kredītkartes saņemšanai nav jānoformē drošības
noguldījums;
Noderīgs - īpaši piedāvājumi no sadarbības partneriem visiem, kuri piesakās Biznesa
uzsācēja komplektam.

Saņemt un izmantot Biznesa uzsācēja komplekta piedāvātās priekšrocības Jūs varat 24 mēnešu
laikā kopš uzņēmuma reģistrācijas datuma.
Ja Jūs vēl tikai plānojat dibināt uzņēmumu, atveriet Hipotēku bankā pagaidu kontu pamatkapitāla
iemaksāšanai bez maksas un izdevīgo Biznesa uzsācēja komplektu saņemiet pēc uzņēmuma
reģistrācijas.

Sīkāka informācija www.hipo.lv

2.Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma
Ar šīs programmas (Nr. X 399/2009) palīdzību finansējumu var saņemt mazie, vidējie un lielie
uzņēmumi, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams
kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.
Uzņēmējiem piedāvājam divu veidu aizdevumus - investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem
(t.sk. kredītlīnijas).
Aizdevumus neizsniedzam:

•
•

esošo aizdevumu refinansēšanai;
uzņēmumu kapitāldaļu pirkšanai

Maziem un vidējiem komersantiem kā aizdevuma galvinieki ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki,
kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu. Lieliem komersantiem jāieķīlā vismaz 75% uzņēmuma
kapitāla daļas, vai jāsniedz uzņēmumu īpašnieku, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu,
galvojums.
Iegādājamiem pamatlīdzekļiem jābūt jauniem, izņemot gadījumus, kad aizdevuma saņēmējs ir
mazais vai vidējais komersants, un gadījumus, kad pārņem cita komersanta aktīvus. Aizdevumus
nevar saņemt komersanti, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās (ja tie ir vecāki par 3 gadiem), kā arī
komersanti, kuriem ir nodokļu parādi. Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi kopā nedrīkst
pārsniegt 6 milj. latu vienam komersantam vai savstarpēji saistītiem uzņēmumiem.

Sīkāka informācija:
http://www.hipo.lv/lv/uznemumiem/aizdevumi/specializetie_aizdevumi/uznemumu_k
onkuretspejas_uzlabosanas_atbalsta_programma

3. 2009.g. 15. maijā LIAA nosūtījusi Hipotēku bankai uzaicinājumu iesniegt projekta
iesniegumu jaunās ESF programmas īstenošanai
2009. gada 15. maijā Sadarbības iestāde- Latvijas investīciju attīstības aģentūra
(LIAA) ir nosūtījusi Hipotēku bankai uzaicinājumu līdz 2009. gada 29. maijam
iesniegt projekta iesniegumu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” īstenošanai.
Atbilstoši Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumiem nr.293 "Par darbības
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti
“Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, bankas iesniegto
projektu vērtēs komisija, kuras sastāvā ir LIAA un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu uz komisijas vērtējuma pamata,
mēneša laikā no projekta iesnieguma saņemšanas brīža, pieņems LIAA direktors.
Pozitīva lēmuma gadījumā Ekonomikas ministrija, LIAA un Hipotēku banka noslēgs
līgumu par projekta realizāciju.

Pašreizējā programmas izstrādes virzība liecina, ka reāli programmas uzsākšana nebūs
iespējama ātrāk kā š.g. jūlijā.
Interesentus lūdzam sekot turpmākai informācijai mājas lapā
http://www.altum.lv/public/29685.html
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