DRUHÝ NÁSTROJ ZVÝHODNENÝCH ÚVEROV V GESCII SIH

(ÚVERY PRE MSP AJ VEĽKÉ PODNIKY)
Záručný nástroj na preklenutie nedostatku likvidity spôsobenej pandémiou COVID-19
SIH antikorona záruka 2
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POPIS NÁSTROJA ZVÝHODNENÝCH ÚVEROV

•

Nový program nepriamej finančnej pomoci určenej pre podniky pôsobiace v SR s cieľom vysporiadať sa
s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a udržať pracovné miesta.

•

Výzva je určená pre finančné inštitúcie (banky), oprávnené poskytovať úvery na území SR.

•

Nástroj spočíva v poskytovaní záruk bankám, ktoré sú v ich dôsledku motivované poskytovať
zvýhodnené preklenovacie úvery podnikom.

•

SIH preberie od banky 90% úverového rizika z nových úverov poskytnutých podnikom v rámci tejto
výzvy.

•

Banky musia vyjadriť záujem o zapojenie do tejto schémy najneskôr do 10.7.2020. Až následne je možné
poskytovať zvýhodnené úvery.

•

Implementácia finančného nástroja sa bude riadiť Dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci na
podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19
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POPIS NÁSTROJA ZVÝHODNENÝCH ÚVEROV

•

Cieľ nástroja:

•

•

Pomôcť podnikom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je
spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly týchto podnikov, a umožniť im financovanie
svojich prevádzkových a investičných potrieb v záujme udržania zamestnanosti.

Zdroj financovania
•

Operačný program integrovaná infraštruktúra (OP II) a štátne finančné aktíva (ŠFA)
prostredníctvom fondov National Development Fund II (NDF II) a National Development Fund
I (NDF I), ktorých správcom je Slovak Investment Holding (SIH).
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OČAKÁVANÁ FINANČNÁ ALOKÁCIA

2,097
mld. €

Finančný nástroj bude implementovaný prostredníctvom dvoch dohôd
- Dohoda SIHAZ2a a Dohoda SIHAZ2b.

347
mil. €

• Alokácia z prostriedkov EŠIF – OP II určená pre záruky na
úvery malým a stredným podnikom (MSP) v rámci dohody
SIHAZ2a (v prípade vyčerpania prostriedkov je možné ich
navýšenie z ŠFA)

1,75
mld. €

• Alokácia z prostriedkov ŠFA určená pre záruky na úvery
veľkým podnikom v rámci dohody SIHAZ2b
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DOHODA SIHAZ2a A DOHODA SIHAZ2b
SIHAZ2a

SIHAZ2b

MSP (vrátane mikropodnikov)

podniky nespĺňajúce kritérium MSP
(veľké podniky alebo prepojené MSP)

EŠIF – OP II

ŠFA

Výška alokácie

do 347 mil. €

max. 1,75 mld. €
(definované v schéme štátnej pomoci podľa
Dočasného rámca)

Zmluvná strana

NDF II.

NDF I.

Prostriedky hotovostného krytia vedené na
osobitnom viazanom účte v Štátnej pokladnici,
pričom tieto prostriedky sú určené len na plnenie
ručenia

Bezpodmienečná záruka zo strany MF SR

Oprávnené podniky

Zdroj

Krytie
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OPRÁVNENÝ PODNIK
•

Podnik, ktorý je zriadený a vykonávajúci podnikateľské aktivity v SR (vrátané Bratislavského kraja),

•

nespadá do najvyššej a najnižšej (default) ratingovej kategórie kreditného rizika (podľa interného
ratingového hodnotenia predmetnej banky),

•

nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

•

vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť skôr ako 12.3.2020,

•

nie je predmetom alebo nespĺňa podmienky na to aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania,

•

nepôsobí v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, lesného hospodárstva, rybolovu a akvakultúry,

•

nesmie byť úverovou inštitúciou alebo akýmkoľvek iným subjektom podliehajúcim Smernici BRRD,

•

nesmie byť voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie,

•

nesmie byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania (podvod, korupcia a
pod.),

•

nesmie byť voči nemu prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie zákazu ilegálneho
zamestnávania,

•

Sociálna alebo zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky na poistnom po lehote splatnosti viac ako 90
dní.
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OPRÁVNENÉ ÚČELY ÚVERU
•

Investičné výdavky

•

Prevádzkové výdavky (vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov) – žiadateľ je oprávnený financovať aj
neuhradené prevádzkové náklady, ktoré vznikli ešte pred podaním žiadosti o úver (ak ich splatnosť pripadá úplne
alebo čiastočne na obdobie od 12.3.2020).
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NEOPRÁVNENÉ ÚČELY ÚVERU
•

refinancovanie existujúcich záväzkov voči finančným alebo úverovým inštitúciám,

•

spolufinancovanie výdavku, na ktorý bola podniku poskytnutá pomoc na základe akéhokoľvek OP alebo
akejkoľvek schémy pomoci, ktorá vylučuje spolufinancovanie z verejných zdrojov,

•

úroky z dlhov,

•

kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na

príslušnú operáciu (v prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely sa
toto obmedzenie zvyšuje na 15 %),
•

výdavky na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v
prenájme alebo za úhradu,

•

odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární,

•

investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici
2003/87/ES,

•

výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh,

•

investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú
investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné
prostredie.
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PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA ZVÝHODNENÝ ÚVER
•

Maximálna výška úveru je určená najnižšou hodnotu z nasledujúcich možností:
•

2 mil. € (500 tis. € v prípade mikropodnikov) alebo

•

dvojnásobok ročných mzdových nákladov podniku za rok 2019, alebo

•

25 % celkového obratu podniku v roku 2019, alebo

•

objem prostriedkov potrebných na pokrytie likvidity od okamihu poskytnutia na nasledujúcich 18 mesiacov pre MSP

a na nasledujúcich 12 mesiacov pre veľké podniky.

•

•

Splatnosť úverov (vrátane odkladov alebo dodatkov):
•

min. 2 roky,

•

max. 6 rokov.

Max. úroková sadzba:
•

pre mikropodniky 3,9 % p.a.,

•

pre ostatné podniky 1,9 % p.a.,

•

možný odklad splátok úveru 12 mesiacov od načerpania úveru,

•

poplatok za poskytnutie/navýšenie/predčasné splatenie úveru je 0 €. Ostatné poplatky sú účtované v súlade s
úverovou a inkasnou politikou FI, poskytujúcej úver.
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POPLATOK ZA ZÁRUKU
•

Poplatok za záruku (ak nedôjde k jeho odpusteniu) za jednotlivé roky trvania úveru:
Veľkosť podniku

MSP vrátane mikropodnikov
Veľké podniky

•

1. rok

2. a 3. rok

4. a 6. rok

25 bázických bodov

50 bázických bodov

100 bázických bodov

100 bázických bodov

200 bázických bodov

50 bázických bodov

Poplatok za záruku bude podniku odpustený ak (obe podmienky musia byť splnené):
•

podnik v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň zamestnanosti oproti
priemernému stavu zamestnancov za 12 predchádzajúcich mesiacov od čerpania úveru a

•

po 12 mesiacoch od čerpania úveru nebude mať podnik záväzky po lehote splatnosti na poistnom na
sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a verejné zdravotné poistenie.
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Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava, Slovakia
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SARIO –
INFORMÁCIE A
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INVESTÍCIE A
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JEDNOM MIESTE

E: covid19@sario.sk

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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