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Príjemca   Priamy úver 

Príjemcami úveru sú:

• spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR

• osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri 

• osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

• mestá a obce

• právnické osoby zriadené podľa osobitných predpisov

• spoločnosť má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov



Výhody Priamy úver

• financovanie krátkodobých aj dlhodobých investícií, ako aj prevádzkových potrieb formou splátkového úveru

• nastavenie štruktúry financovania potrebám vašej firmy

• splácanie úveru prispôsobené možnostiam vašej firmy

• možnosť odkladu splácania istiny až 6 mesiacov od prvého čerpania

• možnosť refundácie nákladov 12 mesiacov spätne od podania žiadosti o úver

• možnosť refinancovania úverov z iných bánk



Podmienky Priamy úver

Výška úveru:

• minimálna výška úveru už od 3 000 Eur

Doba splatnosti úveru:

• splatnosť prevádzkového úveru do 5 rokov

• splatnosť úveru určeného na investície do 15 rokov



Podmienky Priamy úver

Úroková sadzba:

• variabilná úroková sadzba (EURIBOR + odchýlka)

alebo

• pevná úroková sadzba fixovaná na časové obdobia (1,3 alebo 5 rokov)

Poplatok za poskytnutie úveru:

• v zmysle platného sadzobníka poplatkov

Čerpanie úveru:

• jednorazové alebo postupné (priamo na účty tretích strán – úhrada nákladov, resp. na účet klienta v prípade refundácie už vynaložených

nákladov)



Podmienky Priamy úver

Zabezpečenie úveru:

• hnuteľný majetok (stroje, zariadenia, technológia a iné)

• nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľností

• pohľadávky voči odberateľom

• zásoby

• ručenie treťou osobou

• ďalšie možnosti zabezpečenia podľa druhu financovania po vzájomnej konzultácii



Potrebné dokumenty Priamy úver

Potrebné dokumenty k žiadosti o poskytnutie úveru:

• žiadosť o poskytnutie obchodu

• oprávnenie na podnikanie

• účtovné výkazy za minimálne 2 ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov

• ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania



Úver na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ                     Priamy úver

Financovanie nákladov klienta na prípravu a realizáciu projektov podporovaných z fondov Európskej únie:

Príjemcami úveru sú:

• žiadatelia, ktorí majú nárok na čerpanie z fondov Európskej únie, ktorých právna subjektivita je v súlade s legislatívnou SR a 

podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie projektov a ktorých sídlo a miesto realizácie projektu je na území SR

Výška úveru:

• minimálna výška úveru od 3 000 Eur

Doba splatnosti úveru:

• max. do 10 rokov od prvého čerpania, v závislosti od charakteru a výšky finančnej hodnoty projektu, ako aj druhu a výšky úveru



Úver so zárukou EIF



Účel Úver so zárukou EIF

Finančné prostriedky z úveru sú určené na:

• potreby prevádzkového kapitálu / preklenutie nedostatku likvidity

• investície do hmotného alebo nehmotného majetku

• refinancovanie existujúcich záväzkov klienta voči iným bankám

• prípadne na realizáciu svojich podnikateľských plánov



Príjemca   Úver so zárukou EIF

Príjemcami úveru sú:

• malí a strední podnikatelia (MSP - podniky do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 mil. Eur alebo celková ročná bilančná suma do 43 mil.

Eur)

• small – mid caps podnik (nie je MSP a má do 499 zamestnancov)

• ide o slovenský subjekt s minimálne 12 mesačnou aktívnou podnikateľskou činnosťou a zároveň má k dispozícii finančné výkazy za minimálne 

1 ucelené zdaňovacie obdobie



Výhody Úver so zárukou EIF

• financovanie prevádzkových potrieb formou splátkového úveru

• bez potreby hmotného a nehmotného zabezpečenia až do výšky 200 tis. EUR

• možnosť poskytnutia úveru so splatnosťou až do 15 rokov

• refundácia už uhradených prevádzkových nákladov do 6 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry  

• refundácia investičných nákladov do 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry



Podmienky Úver so zárukou EIF

Výška úveru:

• minimálna výška úveru 10 000 Eur

• maximálna výška úveru 2 571 428 Eur (1 800 000 max. pomoc vo forme záruky)

(sektor rybolovu a akvakultúry max. výška úveru 385 714 EUR – 270 000 Eur max. pomoc vo forme záruky)

Doba splatnosti úveru:

• minimálna splatnosť úveru je 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania

• maximálna splatnosť úveru na prevádzkový účel je 5 rokov odo dňa prvého čerpania

• maximálna splatnosť úveru na investičný úver je 7 rokov odo dňa prvého čerpania (maximálne 15 rokov v opodstatnených prípadoch, podľa 

charakteru investície a posúdenia jej návratnosti)



Podmienky Úver so zárukou EIF

Úroková sadzba:

• variabilná úroková sadzba (6M EURIBOR + odchýlka)

alebo

• pevná úroková sadzba fixovaná na časové obdobia

Poplatok za poskytnutie úveru:

• v zmysle platného sadzobníka poplatkov

Čerpanie úveru:

• jednorazové alebo postupné (priamo na účty tretích strán – úhrada nákladov, resp. na účet klienta v prípade refundácie už vynaložených

nákladov)



Podmienky Úver so zárukou EIF

Zabezpečenie úveru:

• úver do 200 000 Eur – záruka za úver poskytnutá EIF v rámci záručného programu EGF vo výške 70 % istiny úveru

• úver nad 200 000 Eur – záruka za úver poskytnutá EIF v rámci záručného programu EGF vo výške 70% istiny úveru a iná forma

zabezpečenia max. do výšky 30 % výšky istiny

Potrebné dokumenty k žiadosti o poskytnutie úveru:

• účtovné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov

• vyhlásenie žiadateľa o štátnu pomoc k poskytnutiu záruky EIF za úver

• ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania



Obchodné miesta SZRB, a.s.

CENTRÁLA BRATISLAVA                       

odbor korporátného financovania

Štefánikova 27                               

814 99 Bratislava

Tel.: 02/ 57 292 290, 140, 295

Štefániková 27, BRATISLAVA Párovská 2, NITRA

tel. 02/ 57 292 205, 206, 208, 292 tel. 037/ 693 04 10-3

Dolná 4, BANSKÁ BYSTRICA Framborská 19, ŽILINA

tel. 048/ 415 47 59-60, 048/ 415 47 63 tel. 041/ 562 20 52, 041/ 500 44 99

Rooseveltova 5, KOŠICE Slovenská 15, PREŠOV

Tel. 055/ 72 98 681-83 tel. 051/ 772 10 41

Tržničné námestie 3, KOMÁRNO ul. 1. mája 24, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

tel. 035/ 77 33 095-6 tel. 044/ 547 49 70 - 2

Hlavná 29, TRNAVA Rozmarínová 6, TRENČÍN

tel. 033/ 534 07 68-69 tel. 032/ 640 11 45-46



Slovenská záručná a rozvojová banka 
Štefánikova 27

811 05  Bratislava


