SIH2
ANTIKORONA
ZÁRUKA

SIH antikorona záruka 2A EŠIF (SIHAZ 2a) – záručný
program poskytnutý od Slovak Investment
Holding, a. s., (SIH) na podporu mikro, malých
a stredných podnikov s cieľom zmiernenia dopadov
pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych
opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov
Tento Finančný nástroj má za cieľ vytvoriť za účasti
FI program finančnej pomoci pre podniky v SR na
preklenutie obdobia zdravotno-bezpečnostných opatrení
proti šíreniu koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie
COVID-19. Program pozostáva zo záručného Finančného
nástroja pre FI, ktoré budú vďaka nemu poskytovať
zvýhodnené preklenovacie úvery pre podniky v SR.
Cieľom Finančného nástroja je pomôcť podnikom
vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu,
ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly
podnikov, a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení
v podobe udržania pracovných miest.

VÝHODY PRE VÁS
¡¡ Znížené požiadavky na zabezpečenie úveru
prostredníctvom záruky za úver po splnení podmienok,
¡¡ atraktívnejšia úroková sadzba,
¡¡ možnosť odkladu splátok istiny a úrokov až na
12 mesiacov od prvého čerpania,
¡¡ znížené poplatky.

FORMA POSKYTNUTEJ POMOCI
¡¡ Portfóliová záruka na poskytnutý úver,
¡¡ odpustenie záručného poplatku za predpokladu, že
podnik v období 12 mesiacov od prvého čerpania úveru
udrží zamestnanosť.

Platnosť programu do 31. 12. 2020.

Úver je možné poskytnúť pre:
¡¡ malých a stredných podnikateľov (MSP) zriadených
a vykonávajúcich svoje podnikateľské aktivity na území
SR a spĺňajúcich definíciu MSP v zmysle Odporúčania
Komisie 2003/361/ES, ktorí zároveň
¡¡ nie sú podnikom v ťažkostiach podľa príslušnej
legislatívy EÚ a
¡¡ nesmú byť predmetom alebo spĺňať podmienky na
to, aby sa stali predmetom kolektívneho konkurzného
konania, a ktoré
¡¡ majú sídlo a pôsobia na území Slovenska.

OPRÁVNENÝ ÚČEL ÚVERU
¡¡ Investičné a/alebo prevádzkové výdavky vrátane
daňových, colných a odvodových záväzkov. V záujme
vylúčenia pochybností je podnik oprávnený financovať
aj neuhradené prevádzkové náklady (nie však investičné
náklady), ktoré mu vznikli ešte pred podaním žiadosti
o úver, ak ich splatnosť pripadá úplne alebo čiastočne
na obdobie od 12. 3. 2020.

NEOPRÁVNENÝ ÚČEL ÚVERU
¡¡ Refinancovanie existujúcich záväzkov voči FI alebo
úverovým inštitúciám,
¡¡ spolufinancovanie výdavku, na ktorý bola podniku
poskytnutá pomoc na základe akéhokoľvek operačného
programu alebo akejkoľvek schémy pomoci, ktorá
vylučuje spolufinancovanie z verejných zdrojov
(len pre Dohodu SIHAZ2a), úroky z dlhov (len pre
Dohodu SIHAZ2a), kúpa nezastavaného a zastavaného
pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových
oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu (investičný
zámer). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa
v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých
súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na
15 % (len pre Dohodu SIHAZ2a),
¡¡ odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární (len pre
Dohodu SIHAZ2a),
¡¡ investície, ktorých cieľom je zníženie emisií
skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1
k smernici 2003/87/ES (len pre Dohodu SIHAZ2a),
¡¡ výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových
výrobkov na trh (len pre Dohodu SIHAZ2a),
¡¡ 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 (len pre Dohodu SIHAZ2a),
¡¡ iné výdavky vymedzené špecificky pre Dohodu
SIHAZ2a alebo Dohodu SIHAZ2b.

Forma financovania
¡¡ Prevádzkový alebo investičný úver.

Výška úveru
Maximálna oprávnená výška úveru je až do 2 mil. EUR.

Splatnosť úveru
¡¡ Splatnosť úveru je 24 – 72 mesiacov.

Zabezpečenie
¡¡ Záruka poskytnutá SIH po splnení podmienok
oprávnenosti,
¡¡ možné ďalšie zabezpečenie úveru v závislosti od bonity
klienta.

Poplatky
¡¡ Poplatok za poskytnutie úveru 0,00 EUR,
¡¡ poplatok za navýšenie úveru 0,00 EUR,
¡¡ poplatok za predčasné splatenie úveru 0,00 EUR.

Program SIH antikorona záruka predstavuje program pomoci pre
mikro, malé a stredné podniky na zmiernenie dopadov COVID-19
poskytovanej formou záruk na úveroch a úrokovej dotácie. Program
predstavuje schému pomoci de minimis so zdrojovým krytím
z EŠIF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a štátneho
rozpočtu SR z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
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