ÚVER NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY – "COVID ÚVER„
v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
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POPIS NÁSTROJA
•

Príjemca úveru:
•

•

•

MSP, ktorý spĺňa definíciu MSP uvedenú v Prílohe 1 nariadenia 651/2014 a je registrovaný v SR a ktorý v
rámci svojej činnosti realizuje exportné aktivity

Cieľ nástroja:
•

zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných
podnikov poskytnutím finančnej pomoci formou:

•

záruky za úver poskytnutý EXIMBANKOU SR alebo úhrady úrokov z úveru

Všeobecné podmienky pre poskytnutie úveru:
•

MSP vykonáva svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver

•

MSP nemá uvedené v predmete činnosti
sprostredkovanie zamestnania za úhradu

•

Sociálna poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo
pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180
dní

•

zdravotná poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky
zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní

•

nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia

•

MSP spĺňa všeobecné finančné kritériá EXIMBANKY SR pre poskytnutie prevádzkového úveru a
podmienky úverovej kredibility na základe individuálneho posúdenia bonity klienta EXIMBANKOU SR

činnosť

agentúry

na

dočasného

poistnom

zamestnávania

na

povinné

a/alebo

verejné
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Účel "COVID úveru"
•

financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti

•

financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti

•

splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam

Vylúčené oblasti financovania
•

Finančnú pomoc prostredníctvom COVID úveru je možné poskytnúť všetkým MSP okrem:

•

MSP pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov

•

MSP pôsobiacich v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od prvovýrobcov
alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi/ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne
alebo úplne postúpená prvovýrobcom

•

pomoci

na

činnosti

súvisiace

s

vývozom

do

tretích

krajín

alebo

členských

štátov, konkrétne

pomoci

priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými
bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou
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PODMIENKY "COVID úveru"
•

Minimálna výška úveru: 100 000 €

•

Maximálna výška úveru: 500 000 €
o

Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019

•

Maximálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok.

•

Úroková sadzba: 4 % p. a. ako pevná úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru

•

Odklad splácania istiny a úrokov je 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom začalo prvé čerpanie úveru

•

Výška záruky Ministerstva financií SR predstavuje 80 % zostatku istiny prevádzkového úveru

•

Podmienky bonifikácie úroku:

o

V období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží MSP priemernú úroveň zamestnanosti riadnych
zamestnancov oproti predošlému stavu.

o

V tom istom období MSP nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych
zdravotných odvodoch, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (resp. nebude mať tieto
záväzky vyššie ako bola ich suma v čase podania žiadosti o úver a znížená o sumu poskytnutého úveru, pričom na
tieto záväzky má dohodnutý splátkový kalendár, ktorý dodržiava).

•

Viac informácií dostupných na stránke Eximbanky
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Obsah tohto dokumentu je chránený autorskými právami. Použitie textov a obrázkov, dokonca aj výťahov z nich bez písomného súhlasu agentúry SARIO je porušením ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a je
preto nelegálne. To platí najmä pre ich reprodukciu, prenos alebo použitie v elektronických systémoch. Obsah tejto prezentácie nemôže byť, ani čiastočne, kopírovaný pre komerčné účely, rozširovaný, menený, alebo
poskytovaný tretím osobám. Upozorňujeme, že niektoré z obrázkov v tejto prezentácii môžu podliehať autorským právam tretích osôb.

Cieľom tohto materiálu nie je poskytnúť vyčerpávajúci prehľad o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Informácie a materiály poskytované agentúrou SARIO majú výlučne informatívny charakter.
SARIO nenesie zodpovednosť za ich úplnosť alebo presnosť. SARIO neposkytuje stanoviská ani výklady k predmetným opatreniam. Pre bližšie informácie je vhodné obrátiť sa na subjekt zodpovedný za implementáciu alebo
administráciu daného opatrenia.
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