DE NOODLENING « MS EXPRESS »
Haal voordeel uit een lening microStart et Funds For Good
om het hoofd te bieden aan de inperkingsmaatregelen.
microStart en Funds For Good ondersteunen u om uw zelfstandige activiteit te
behouden tijdens de crisisperiode.
WAT IS DE NOODLENING »MS EXPRESS » ?
microStart, gesteund door Funds For Good, stelt een aangepaste financiering voor aan zelfstandigen die
getroffen worden door de inperkingsmaatregelen in de strijd tegen COVID19, en die maatregelen willen
aanvullen of die geen toegang hebben tot de dringende steunmaatregelen genomen door de overheden.
•
•
•
•
•

Bedrag : een microkrediet tot 2 000€ (MK) + renteloze lening van 1 000€ (RL)
Maximale looptijd (exclusief uitstel) : MK : 12 maand / RL : 12 maand
Mogelijk uitstel van aflossing : MK : max.3 maand. / RL : max.12 maand.
Garantie : Geen
Financiering van elke vorm van thesauriebehoeften met betrekking tot de inperkingsmaatregelen

MODALITEITEN VOOR TOEGANG TOT « MS EXPRESS »
• Analyse van de aanvraag : 100% op afstand via telefoon of visio
• Vlugge beslissing : Binnen 48h maximum

VOOR WIE IS DIT BEDOELD ?
• Elke zelfstandige klant van microStart die geen toegang heeft tot een klassiek bankkrediet en die
thesaurieproblemen heeft als gevolg van de COVID19 crisis.
• Voor elk type van zelfstandige aktiviteit.

VOORBEELD VAN FINANCIERINGSPLAN

Volgens de voorwaarden om in aanmerking te komen en de aanvaarding van uw aanvraag. Jaarlijkse nominale rente van 9,95 % voor de mS Express, en 0% voor de
renteloze lening. Eenmalige dossierkosten: 5 % van het geleende bedrag. Geld lenen kost ook geld. Eenkrediet verbindt u en moet terugbetaald worden. Controleer
uw terugbetalingscapaciteit voordat u zich vastlegt. Wij zijn bij microStart heel aandachtig voor overmatige schuldenlast en willen we u bijstaan bij het oplossen van
uw problemen.
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