
ÚVERY 
S PODPOROU 
FINANCOVANIA 
EÚ

S výhodnejšími podmienkami pre 
klientov – nižšou úrokovou sadzbou, 
dlhším obdobím splácania



ČO JE TO COSME?

COSME je program EÚ na podporu konkurencieschopnosti 
malých a stredných podnikov (SME). Významná časť 
programu COSME je venovaná finančným nástrojom 
spravovaným Európskym investičným fondom (EIF) na 
základe mandátu Európskej komisie. Finančné nástroje 
COSME sa zameriavajú na zlepšenie prístupu SME  
k financiám a na podporu konkurencieschopnosti 
podnikov. Cieľom EIF je zlepšiť prístup k financiám 
pre SME podniky. Finančné nástroje sú financované 
Európskou úniou v rámci programu COSME. 

PRE KOHO JE URČENÉ 
FINANCOVANIE PROGRAMOM 
COSME
Program COSME bol zriadený na podporu SME podnikov, 
ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní rastu  
a zamestnanosti, ale zároveň čelia ťažkostiam v prístupe 
k financiám. Prostredníctvom vybraných bánk poskytuje 
EIF rizikovejšie financovanie pre malé a stredné podniky, 
čo im umožňuje dosahovať vyššie vývojové fázy. Aj keď 
nejestvuje konkrétne sektorové zameranie, potenciálne 
cieľové spoločnosti nesmú byť aktívne v žiadnom zo 
sektorov s obmedzením financovania prostredníctvom EIF. 

AKO FUNGUJE COSME?

Prostredníctvom COSME ponúka EIF vybraným finančným 
sprostredkovateľom (napr. záručným inštitúciám, bankám, 
leasingovým spoločnostiam) záruky a protizáruky, aby 
im pomohol pri poskytovaní pôžičiek a lízingov pre SME 
podniky, ktoré by inak nefinancovali. Záruky COSME 
zdieľaním rizika umožňujú finančným sprostredkovateľom 
rozširovať škálu SME podnikov a typ transakcií, ktoré môžu 
financovať. 



OPATRENIA V REAKCII NA 
PANDÉMIU COVID-19

EIF a EK zavádzajú špecifickú podporu COVID-19  
v rámci úverového záručného programu COSME, ktorý 
je podporovaný Európskym fondom pre strategické 
investície (EFSI). V rámci tohto systému bude EIF 
schopný poskytovať lepšie podmienky s cieľom 
motivovať finančných sprostredkovateľov, aby poskytovali 
financovanie prevádzkového kapitálu SME podnikom 
zasiahnutým hospodárskym dopadom pandémie 
koronavírusu. 
Podpora COVID-19 zahŕňa ďalšie záručné krytie určené  
na financovanie prevádzkového kapitálu.

Vylepšené podmienky a zvýšené záruky

Vylepšené podmienky:
 revolvingové transakcie je teraz možné za daných 

podmienok predĺžiť zo 4 až na 7 rokov.

Rozšírená záruka (v období do konca roka 2020):
 pre SME podniky (do 250 zamestnancov a tržbami do  

50 mil. EUR a/alebo objemom aktív do 43 mil. EUR),
 na prevádzkové financovanie,
 na objem úveru do 150 tisíc EUR (vrátane).

COVID-19 Support measures 
(COSME Covid)
Rozšírené podmienky COSME s cieľom 
zmierniť obmedzenia likvidity  
a prevádzkového kapitálu

Pre koho: podnikatelia a firmy s počtom 
zamestnancov do 250 a tržbami do 50 mil. EUR  
a/alebo objemom aktív do 43 mil. EUR

Financovanie: prevádzkové financovanie



www.csob.sk 0850 111 777

Viac o podpore financovania EÚ:

https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/uvery-eu#Program-InnovFin

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance/index_sk.htm

Poskytnutie finančných prostriedkov na základe tejto Zmluvy je 
podporené prostredníctvom InnovFin SME Guarantee Facility 
s finančným krytím Európskej únie v rámci programu Horizon 
2020 Financial Instruments a Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“) založených v súlade s Investičným plánom  
pre Európu. Cieľom EFSI je pomáhať podporovať financovanie  
a implementáciu produktívneho investovania v Európskej únii  
a zabezpečiť uľahčenie prístupu k financovaniu.

Všeobecné podmienky

 Výhoda pre klienta: dlhšia splatnosť, nižšia splátka, 
atraktívna úroková sadzba, nižšie požiadavky na 
zabezpečenie (vďaka záruke EIF)

 Výška úveru: maximálne 150 000 EUR (prevádzkový 
úver), pre vybraných klientov môže výška úverového 
limitu dosiahnuť až 300 000 EUR

Pozn.: V prípade požiadavky na vyšší úverový limit alebo 
na investičné financovanie vyplňte kontaktný formulár na 
www.čsob.sk a my vám vytvoríme individuálnu ponuku.
 Splatnosť úveru: maximálne 7, resp. 10 rokov podľa 

typu úveru
 Oprávnenosť: podnikatelia a malé firmy (v zmysle 

definície EU), poskytovanie nových úverov (zákaz 
refinancovania, resp. konsolidácie)

 Účel financovania: obstaranie zásob, nákup materiálu, 
prefinancovanie investičných potrieb ako kúpa 
hmotného majetku atď.

 Forma financovania: financovanie prevádzkových potrieb 
(kontokorentný úver alebo splátkový prevádzkový úver)

 Vylúčené a obmedzené odvetvia (v zmysle podmienok 
EIF a úverových podmienok banky): nelegálne 
aktivity a nepodporované ekonomické odvetvia, ako 
napríklad produkcia a obchod s tabakom a alkoholom 
pri prekročení limitov, zbrane, kasína a automaty, 
pornografia, niektoré IT sektorové obmedzenia, odvetvia 
týkajúce sa klonovania a GMO a pod. 


