Využite príležitosť
na rozvoj svojho biznisu

VYBERTE SI ÚVER PRE SVOJE
PODNIKANIE
Podnikateľom a malým firmám s ročným obchodným obratom
do 1,5 milióna € prinášame komplexnú ponuku investičných
a prevádzkových úverov.

Investičný úver
Na riešenie podnikateľských zámerov s cieľom rozšírenia alebo
zveľadenia majetku.
Bez dokladovania účelu alebo na rôzne účely financovania
investícií aj prevádzkových potrieb.

Kontokorentný úver
Na preklenutie krátkodobého nedostatku financií na účte.
Prostriedky k dispozícii kedykoľvek a na akýkoľvek účel.

Firemná kreditná karta (VISA Business Credit CL)
Finančná rezerva nezávislá od podnikateľského účtu.
Neobmedzený počet firemných kreditných kariet
pre podnikateľský subjekt.
Možnosť elektronického prevodu prostriedkov na podnikateľský
účet.
Typ úveru
Limity
Splatnosť
Zabezpečenie
Výhody

Investičný úver

Kontokorentný úver

4 000 – 500 000 €

4 000 – 300 000 €

500 – 85 000 €

12 mesiacov – 15 rokov

na dobu neurčitú

na dobu neurčitú

vyhlásenie ručiteľa,
v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť
bezplatné mimoriadne
splátky 2× ročne

úroky len zo skutočne
vyčerpanej sumy

Firemná kreditná karta

vyhlásenie ručiteľa
bezúročné obdobie
45 dní

Kontokorentný úver pre zdravotníkov
Forma povoleného prečerpania účtu so zvýhodnenou
úrokovou sadzbou.
Aj pre začínajúcich lekárov, stačí podpísaná zmluva aspoň
s jednou zdravotnou poisťovňou dlhšie ako 6 mesiacov
a prijímať na účet úhrady od poisťovne.

TIPY PRE VÁS
Firemná kreditná karta
Môžete ju získať ako bonus k novému Kontokorentnému alebo
k Investičnému úveru so súčtom limitov minimálne 10 000 €.

Predschválený podnikateľský úver
Využívajte aktívne svoj podnikateľský účet – poukazujte
pravidelne kreditné obraty a realizujte platby. Po splnení
podmienok môžete získať Predschválený podnikateľský úver
vo forme Investičného, Kontokorentného úveru alebo Firemnej
kreditnej karty až do výšky 50 000 € bez predloženia finančných
výkazov.

ÚVERY SO ZÁRUKOU
EURÓPSKEJ ÚNIE
Využite výhody úverov s podporou Európskeho investičného
fondu:
sú dostupnejšie
– podmienky hodnotenia žiadosti o úver sme uvoľnili
v prospech klientov,
s výhodnejšími podmienkami
– môžete získať lepšiu úrokovú sadzbu, vyšší úverový limit
a nižšie splátky,
sú rýchle a jednoduché
– k žiadosti o úver postačujú štandardné typy dokladov.

EÚ Investičný úver
 plátkový úver bez dokladovania účelu alebo na rôzne
S
účely určený na financovanie investícií.
Vyšší úver aj bez založenia nehnuteľnosti.

EÚ Kontokorentný úver
Umožní ísť na účte do mínusu, keď je to potrebné.
Spláca sa automaticky po pripísaní prostriedkov na účet.

EÚ Prevádzkový úver
Splátkový úver bez dokladovania účelu určený
na financovanie prevádzkových potrieb.
Splatnosť až 10 rokov.
Typ úveru

EÚ Investičný úver

EÚ Kontokorentný úver

Limity

4 000 – 500 000 €

4 000 – 300 000 €

4 000 – 300 000 €

18 mesiacov – 15 rokov

4 roky

12 mesiacov – 10 rokov

Splatnosť
Zabezpečenie
Výhody

EÚ Prevádzkový úver

vyhlásenie ručiteľa, v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť
bezplatné mimoriadne
splátky 2× ročne

úroky len zo skutočne
vyčerpanej sumy

na financovanie
prevádzkových potrieb

Toto financovanie umožňuje záruka poskytnutá prostredníctvom COSME
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.

ĎALŠIE MOŽNOSTI FINANCOVANIA
Lízing
Prefinancovanie automobilov, strojov, technologických zariadení
a nehnuteľností.
Výhodný finančný aj operatívny lízing.
S možnosťou sezónnych a odložených splátok.

ZOZNAM PREDKLADANÝCH
DOKLADOV








EÚ PREVÁDZKOVÝ ÚVER
EÚ INVESTIČNÝ ÚVER
EÚ KONTOKORENTNÝ ÚVER
INVESTIČNÝ ÚVER
KONTOKORENTNÝ ÚVER
FIREMNÁ KREDITNÁ KARTA
KONTOKORENTNÝ ÚVER PRE ZDRAVOTNÍKOV

Na najbližšie stretnutie si, prosím, prineste vyznačené doklady.
Sú potrebné na rýchlejšie vybavenie vašej žiadosti o požadovaný typ úveru.
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 Výpis zo ŽR SR/OR SR nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad
oprávňujúci fyzickú osobu podnikať.
 Finančné výkazy za posledné 2 zdaňovacie obdobia potvrdené
podpisom konateľa (alebo inej oprávnenej osoby) v prípade
obchodnej spoločnosti, resp. priamo žiadateľom v prípade fyzickej
osoby – podnikateľa:
– pri jednoduchom účtovníctve – výkaz o majetku a záväzkoch,
výkaz o príjmoch a výdavkoch, kópia interných dokladov
(karty investičného majetku) s informáciou o výške
uplatnených odpisov,
– pri podvojnom účtovníctve – účtovná závierka,
poznámky k účtovnej uzávierke.
 Daňové priznania za posledné 2 zdaňovacie obdobia potvrdené
podpisom konateľa (alebo inej oprávnenej osoby) v prípade
obchodnej spoločnosti, resp. priamo žiadateľom v prípade fyzickej
osoby – podnikateľa.
 Potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových
nedoplatkoch nie staršie ako 1 mesiac (na tlačive banky).
 Originál potvrdenia o zaplatení dane.
 Splátkový plán voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni
(ak ho žiadateľ uzatvoril s daňovým úradom/so Sociálnou poisťovňou).
 Doklad o dlhodobom pobyte v SR – len v prípade cudzincov
s trvalým pobytom mimo územia SR.
 Doklad o rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 Doklad o pridelení IČO zo Štatistického úradu SR – len v prípade,
že žiadateľ o úver nie je registrovaný v ŽR SR/OR SR (tzv. slobodné
povolania).
 Znalecký posudok nie starší ako 12 mesiacov – v prípade
zabezpečenia požadovaného úveru nehnuteľnosťou.
 Výpisy z účtu z inej banky za posledných 6 mesiacov – v prípade
žiadateľa, ktorý nemá v ČSOB vedený účet min. 6 mesiacov alebo
aktívnejšie využíva účet v inej banke.
 Pri účelovom úvere – dokladovanie účelu (faktúry, kúpne zmluvy
atď.).
 Pri Kontokorentnom úvere pre zdravotníkov podpísaná zmluva
aspoň s 1 zdravotnou poisťovňou a výpisy z bežného účtu za
posledných 6 mesiacov, z ktorých je zrejmé preplácanie faktúr
zdravotnými poisťovňami, prípadne faktúry zo zdravotných
poisťovní.

