
 

 
 

Finansbank, Avrupa Yatırım Fonu 
garantisi alan ilk Türk bankası oldu  
 

Finansbank, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ile gerçekleştirdiği 
işbirliğiyle KOBİ’lerin teminat gösterme problemine son veriyor. 
 

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ve Finansbank, güçlerini KOBİ’ler için birleştirdiler. İki 
kurumun yaptığı işbirliği kapsamında, Finansbank’ın KOBİ’lere kullandırdığı kredilere AYF 
kefil olacak. Böylece KOBİ’ler, ek bir maddi teminat vermeden kredi imkanına kavuşacaklar.  
 
KOBİ’lerin AYF kefaletinden yararlanabilmek için Finansbank’ın hazırladığı iki paketten 
birini seçmeleri gerekecek.  
 
“Makine ve Teknoloji Paketi” ile 250’den az çalışana sahip, yıllık cirosu 50 milyon Euro’dan 
az olan KOBİ’lerin 250.000 TL’ye kadar olan kapasite ve hizmet kalitesi artırımına yönelik 
her tür makine ekipman alımı ve teknolojik yatırımları 10 yıla varan vadelerle finanse 
edilecek. 
 
“Girişimci Paketi” kapsamında ise 10 kişiden az çalışanı bulunan ve yıllık cirosu 2 milyon 
Euro’dan az olan işletmelerin 52.000TL’ye kadar olan tüm yatırımları 5 yıla kadar vade 
seçenekleri ile desteklenecek.  
 
Ayrıca bu paketler kapsamında KOBİ’leri kredi dışındaki bankacılık ürün ve hizmetlerinde de 
indirimli seçenekler bekliyor. 
 
Bu finansmanın, Avrupa Topluluğu'nun, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) 
altında çıkarttığı bir garanti kapsamında olduğunu belirten Finansbank Perakende 
Pazarlama Koordinatörü Erkin Aydın, “Finansbank olarak AYF’den kredi garantisi alan 
ilk Türk bankası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. KOBİ'lerin tüm finansal ihtiyaçlarına, 
özel kredi çalışmaları ile çözüm buluyor ve yepyeni projeler üretiyoruz. AYF ile işbirliği 
gerçekleştirerek bu projelere bir yenisini ekledik. Bu çalışma kapsamında KOBİ’lerin en 
önemli sorunu olan teminat gösterme problemini önemli ölçüde aşmış olacağız. KOBİ’lere 
AYF kefaleti teminat desteğine ek olarak esnek geri ödeme seçenekleri, uygun faiz oranları ve 
uzun vade avantajları tanıyoruz. Bu kapsamda kredi kullanan müşterilerimize diğer 
bankacılık ürünlerinde de çeşitli indirimler ve fırsatlar sunacağız.” dedi. 
 
Avrupa Yatırım Fonu, KOBİ’lerin rekabet gücünün gelişmesi, KOBİ’lerin kredi imkanlarına 
kavuşması ve KOBİ’lerin yeni istihdam yaratmalarına katkı sağlamak için tüm AB üyesi ve 
AB’ye aday ülkelerde benzer çalışmalara imza atıyor. Finansbank ile yapılan çalışma, 
Türkiye’de AYF’nin bir banka ile gerçekleştirdiği ilk çalışma olma özelliğini taşıyor.  
 
AYF Destekli KOBİ kredileri hakkında detaylı bilgi www.finansbank.com.tr ‘den ya da en 
yakın Finansbank şubesinden alınabilir. 
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