Arvioi yrityksesi lainanmaksuun liittyvät riskit
Lainan takaisinmaksuun liittyy aina riskejä, sillä yrityksen tilanne saattaa muuttua yllättäen
ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa.
Pohdi seuraavien tilanteiden vaikutusta yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen ja lainanhoitokykyyn.

1.

Yrittäjän tai avaintyöntekijän vakava sairastuminen tai
pysyvä vammautuminen tapaturmaisesti
•
•
•

2.

•

Meneillään olevat projektit voivat viivästyä tai keskeytyä kokonaan ja
aiheuttaa taloudellisia tappioita.
Pahimmillaan yritys ei selviä taloudellisten vaikeuksien vuoksi
lainanhoitovelvoitteistaan, jolloin lainan takaisinmaksuun voidaan
joutua käyttämään henkilökohtaista omaisuutta, kuten omaa kotia.

Korkojen nousu
•

4.

Ei merkitystä
Vähäinen
Erittäin merkittävä

Yrittäjän tai avaintyöntekijän menehtyminen
•

3.

Yrityksen kassavirta voi heikentyä tilapäisesti tai pysyvästi.
Sinun tai avainhenkilön työkyky saattaa heikentyä tilapäisesti
tai työpanos menetetään kokonaan.
Nykyiset projektit voivat viivästyä tai keskeytyä kokonaan
ja aiheuttaa taloudellisia tappioita.

Korkojen nousun vuoksi lainan maksuerä voi kasvaa huomattavasti,
jolloin yrityksen takaisinmaksu muuttuu haastavammaksi.

Ei merkitystä
Vähäinen
Erittäin merkittävä

Ei merkitystä
Vähäinen
Erittäin merkittävä

Yllättävät menoerät ja niihin varautuminen
•

•
•

Yritys on varautunut toimintaan liittymättömiin yllättäviin
muutoksiin (esim. pandemia, rajoitukset ja määräykset),
jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaan.
Yritys on varautunut yrityksen toimintaan liittyviin
yllättäviin kertaluonteisiin menoihin.
Yrityksellä on tilivaroja tai sijoitusvarallisuutta, jotka
auttavat yrityksen kassavirran heikentyessä.

Ei merkitystä = Mikään ei muutu
Vähäinen = Vaikutuksia yrityksen arkeen
Erittäin merkittävä = En selviydy yritykseni talouden hoidosta

Hyvin
Kohtalaisesti
Huonosti

Näin suojaat yrityksesi yllättäviltä muutoksilta
Yritysluoton takaisinmaksuturvalla varmistat lainan takaisinmaksun
• Yritysluoton takaisinmaksuturvan kertakorvauksella voit maksaa lainasi pois
vakavan sairauden, tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuoleman yllättäessä.
• Sinun ei tarvitse myydä lainan vakuutena olevaa omaisuutta.
• Yritykselle jää varoja palkata sijainen hoitamaan keskeneräisiä projekteja ja hankkia
muuta tarpeellista.
• Yrityksen luottokelpoisuus säilyy.
• Vakuutuskorvaus täydentää muuta sosiaali- ja henkilövakuutusturvaasi.

Vakavan sairauden turvalla tuot lisäturvaa itsellesi ja työntekijöillesi
• Vakuutuksesta maksetaan jopa 100 000 euron veroton kertakorvaus, jos
vakuutettu sairastuu tai vammautuu vakavasti tai jos hän menehtyy tapaturmaisesti
tai vakavaan sairauteen.
• Voit valita 20 000–100 000 euron suuruisen korvaussumman yrityksesi tai
työntekijöidesi tarpeiden mukaan.
• Voit käyttää vakuutuskorvauksen vapaasti. Voit esimerkiksi hoidattaa itsesi
valitsemassasi hoitopaikassa, palkata ulkopuolista aputyövoimaa, hankkia sairauden
vaatimia apuvälineitä tai lyhentää lainoja.

Rahanarvoisia veroetuja
• Vakavan sairauden tai vakavan tapaturman perusteella maksettavat
kertakorvaukset ovat vakuutetulle verottomia.
• Vakuutusmaksut ovat yritykselle pääsääntöisesti vähennyskelpoisia
verotuksessa. Tämä ei kuitenkaan koske toiminimiyrittäjiä.

Korkosuojauksella teet lainanhoitokuluista ennustettavia
• Korkosuojauksen avulla voit sitoa vaihtuvan viitekoron tiettyyn tasoon.
• Korkokatolla estät yrityksen vaihtuvakorkoisen luoton kustannuksia nousemasta
sovittua tasoa korkeammaksi. Yritys voi kuitenkin hyötyä korkotason laskusta yleisen
korkotason alentuessa.
• Korkoputken avulla voit rajata yrityksesi lainan viitekoron maksimi- ja minimitasot.
• Voit myös sopia kiinteästä korkosta, jolloin yrityksesi lainan viitekorko on aina sama.

