SIH
ANTIKORONA
ZÁRUKA

Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení
spôsobených chorobou COVID-19
„Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci
finančného nástroja SIH antikorona záruka“
¡¡ nový program portfóliovej záruky kombinovanej
s úrokovou dotáciou pre MSP
¡¡ nízko úročený alebo bezúročný splátkový úver
zabezpečený portfóliovou zárukou SIH/NDF II.
¡¡ cieľom je podpora udržania pracovných miest aj
napriek krízovej situácii
Účelom je pomôcť malým a stredným podnikom
vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami (obmedzeným
prístupom ku kapitálu), v dôsledku obmedzení
spôsobených ochorením COVID-19 a umožniť takýmto
MSP realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä
v udržaní pracovných miest napriek krízovej situácii.
Produkt umožní MSP získať potrebné finančné prostriedky
na udržanie pracovných miest formou zvýhodnených
preklenovacích úverov pre MSP, vrátane možnej úrokovej
dotácie na zníženie úrokových sadzieb.

VÝHODY PRE VÁS
¡¡ znížené požiadavky na zabezpečenie úveru
prostredníctvom záruky za úver po splnení podmienok
¡¡ zníženie úrokovej sadzby o úrokovú dotáciu do výšky
maximálne 4 % p. a.
¡¡ odklad splátok istiny a úrokov až na 12 mesiacov od
prvého čerpania
¡¡ znížené poplatky

FORMA POSKYTNUTEJ POMOCI
¡¡ portfóliová záruka na poskytnutý úver
¡¡ úroková dotácia, t. j. úhrada časti alebo celej sumy
úroku, maximálne do výšky 4 % z poskytnutého úveru

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

OPRÁVNENÝ ÚČEL ÚVERU
¡¡ obstaranie hmotného a nehmotného majetku
súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu
pracovných miest vrátane prevodu vlastníckych práv
v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu
¡¡ prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo
zvýšením počtu pracovných miest a so založením,
posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP
¡¡ prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením
počtu pracovných miest na podporu osobitného
prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na
realizáciu sociálne orientovaných opatrení
¡¡ prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným
prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo
kontrolu podniku

NEOPRÁVNENÝ ÚČEL ÚVERU
¡¡ refinancovanie existujúcich záväzkov
¡¡ úroky z dlhopisov, kúpa pozemku za sumu presahujúcu
10 % oprávnených výdavkov operácie, výdavky na
nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom
vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v prenájme
alebo za úhradu
¡¡ odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární,
zníženie emisií skleníkových plynov z niektorých
činností, produkcia a predaj tabakových výrobkov
a liehovinových destilátov, letisková infraštruktúra
nesúvisiaca s ochranou životného prostredia, nelegálne
ekonomické aktivity, výroba a predaj zbraní, kasína,
internetový gambling, pornografia, klonovanie ľudí,
geneticky modifikované organizmy

Forma financovania
¡¡ kontokorentný úver, revolvingový úver, termínovaný
splátkový úver

Výška úveru
Maximálna oprávnená výška úveru je 500 000 EUR
(vybraní klienti môžu získať až 1 180 000 EUR).

Splatnosť úveru
¡¡ minimálna splatnosť úveru je 3 roky vrátane obdobia
odkladu splátok istiny a úrokov
¡¡ maximálna splatnosť úveru je 4 roky vrátane obdobia
odkladu splátok istiny a úrokov

Zabezpečenie
¡¡ záruka poskytnutá Ministerstvom financií po splnení
podmienok oprávnenosti
¡¡ možné ďalšie zabezpečenie úveru a nástroje na
vymožiteľnosť práva 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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