ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM SUNRISE
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εισαγωγή:
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον τρόπο λειτουργίας του Ξενοδοχειακού κλάδου στην Post Covid περίοδο. Οι συνθήκες της αγοράς
επαναπροσδιορίζονται και η ανάγκη ρευστότητας, σήμερα, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.
Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του κλάδου και προκειμένου να διευκολύνουμε, τόσο την έναρξη όσο και την λειτουργία των
ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργήσαμε ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν παροχής ρευστότητας.
Σχήμα Χρηματοδότησης / Πελάτες :
Το προϊόν απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών για την
έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν.
Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης θα είναι συνάρτηση του αριθμού δωματίων των καταλυμάτων (έως €2χιλ/ δωμάτιο) με μέγιστο το 20% των
προβλεπόμενων ετήσιων πωλήσεων.
Το χρηματοδοτικό σχήμα θα υποστηριχθεί και μέσω εκχώρησης τιμολογίων προς τους tour operators - factoring .
Διαδικασία Αξιολόγησης:
θα πραγματοποιείται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας.
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ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Σύμβαση
Συνεργασίας
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Σκοπός: Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη αναγκών επανεκκίνησης και πληρωμής προμηθευτών
Ποσό:
Εως € 2.000/δωμάτιο για ξενοδοχειακές μονάδες < 200 δωματίων
Εως € 1.500/δωμάτιο για ξενοδοχειακές μονάδες > 200 δωματίων
Το συνολικό ποσό θα διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία του ξενοδοχείου, με ανώτατο ποσό έως 20% των προβλεπόμενων
ετήσιων πωλήσεων βάσει συμβάσεων με tour operators. Από τον προσδιορισμό του ποσού θα αφαιρούνται τυχόν προκαταβολές.
Διάρκεια: έως 31/12/2021

Εκταμίευση: εξόφληση παραστατικών που αφορούν συγκεκριμένες δαπάνες έναρξης.
Εξόφληση: σε 5 μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, η 1η 40% του ποσού του δανείου πληρωτέα στις 31/08/2021 και οι υπόλοιπες 4 μηνιαίες

δόσεις από 15% του ποσού του δανείου.

Επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μ (0) + περιθώριο + εισφ. Ν128 (0,60%)
Έξοδα αιτήματος : 0,5% υπολογιζόμενο επί του αιτούμενου ποσού

Καλύμματα:
εκχώρηση συμβάσεων με τους tour operators μέσω factoring ,
ή/και υποσχετική επιστολή προσκόμισης μετρητών σε 5 δόσεις από 31/08/2021 έως 31/12/2021.

Εξασφαλίσεις: προσωπική εγγύηση φορέα
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING:
Σκοπός: κεφάλαιο κίνησης μέσω προεξόφλησης τιμολογίων tour operators
Ποσό: έως 70% του ποσού του τιμολογίου. Από το ποσό του τιμολογίου που προ εξοφλείται, μέρος αυτού θα κατευθύνεται στην
μερική αποπληρωμή της προχρηματοδότησης .

Διάρκεια: έως 90 ημέρες από ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου
Εξόφληση: Με την πληρωμή του τιμολογίου από τον tour operator, θα αποδίδεται στον πελάτη το υπόλοιπο ποσό (μείον εξόδων)
με την προϋπόθεση της τήρησης του πλάνου αποπληρωμής.
Επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μηνου (0) + περιθώριο
Προμήθεια διαχείρισης :από 0,2%

Κάλυμμα:
→ εκχώρηση υφιστάμενων & μελλοντικών απαιτήσεων από tour operators
*Ενεχυρίαση σύμβασης factoring προς αποπληρωμή της προ χρηματοδότησης.

Εξασφαλίσεις: προσωπική εγγύηση φορέα
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING:
Σκοπός: διαχείριση/είσπραξη απαιτήσεων (τιμολογίων) οφειλετών tour operators
από το ποσό του τιμολογίου που εισπράττεται, μέρος αυτού θα κατευθύνεται στην μερική αποπληρωμή της
προχρηματοδότησης.

Επιτόκιο : Προμήθεια διαχείρισης :από 0,2%

→ εκχώρηση υφιστάμενων & μελλοντικών απαιτήσεων από tour operators.
Ενεχυρίαση σύμβασης factoring προς αποπληρωμή της προ χρηματοδότησης.
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