Úvery so SIH antikorona zárukou
Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19
Na základe zmluvy s National Development Fund II., a.s. (ďalej len „NDF II.“) poskytuje Tatra banka, a.s. úvery
so zárukou NDF II.. NDF II. je investičný fond, ktorého riadením je poverený Slovak Investment Holding, a. s.
(ďalej len „SIH“). Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu, ktorý je
spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci
finančného nástroja SIH antikorona záruka.
Úvery v rámci programu sú určené pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) pôsobiace v Slovenskej
republike. Ich účelom je pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami, najmä obmedzeným prístupom
ku kapitálu v dôsledku obmedzení spôsobených ochorením COVID-19 a umožniť im realizáciu sociálnych
opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest.

Prijímateľ pomoci – oprávnený subjekt
•

•
•
•
•
•
•

spĺňa definíciu MSP, t.j. má:
do 250 zamestnancov
ročný obrat max. 50 mil. EUR alebo majetok/bilančnú sumu max. 43 mil. EUR
pričom do tohto výpočtu sa započítavajú všetci členovia skupiny podnikov, ktoré tvoria „jediný“ podnik, t.j.
ktorí sú kontrolovaní (právne alebo de facto) tým istým subjektom (viď Nariadenie Komisie (EÚ) č.
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa
článkov 107 a 108 zmluvy)
je zriadený a podniká na území Slovenskej republiky
nie je podnikom v ťažkostiach, nespĺňa kritériá, aby sa stal predmetom kolektívneho konkurzného konania
na návrh svojich veriteľov
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jeho profesionálneho správania alebo za podvod
a korupciu
nebola mu počas predchádzajúcich 5 rokov udelená sankcia za porušenie právneho predpisu
zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Komisie (EÚ)
je registrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho Zákon o RPVS vzťahuje.

Účel úveru
Financovanie prevádzkového kapitálu:
•
týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti MSP
•
na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne
orientovaných opatrení (udržanie pracovných miest a pod.)
•
na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.
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Základné parametre úveru
Max. výška úveru:
Druh úveru:
Úroková sadzba:
Spracovateľský poplatok:
Poplatok za navýšenie úveru:
Poplatok za predčasné splatenie úveru:
Poplatok za SIH antikorona záruku:
Ostatné poplatky:
Zabezpečenie:
Obmedzenie:

1.180.000 EUR
kontokorentný so splatnosťou jeden rok (s možnosťou
každoročnej prolongácie až na celkovú splatnosť 4 roky)
zvýhodnená oproti štandardným úverom bez SIH antikorona
záruky o 50%
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov banky
znížená požiadavka na zabezpečenie z dôvodu portfóliovej
záruky NDF II.
nepresiahnutie stropu pomoci podľa Schémy de minimis

Neoprávnené použitie úveru / neoprávnené projekty / vylúčené odvetvia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

refinancovanie existujúceho úveru
financovanie rovnakej operácie, na ktorú už bola poskytnutá pomoc z iného nástroja Európskej únie, resp.
súbežné žiadanie o financovanie na rovnakú operáciu od viacerých bánk
MSP podnikajúce v oblasti rybolovu a akvakultúry, prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov, v sektore
spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov
produkcia a predaj tabakových výrobkov a liehovinových destilátov a príbuzných produktov
činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, či pomoc podmienená
uprednostňovaním domáceho tovaru pred dovážaným
financovanie čisto finančných činností alebo výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti
finančných investícií
kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových výdavkov na príslušnú operáciu (investičný zámer)
výdavky na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v
prenájme alebo za úhradu
odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární
investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov
investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia
financovanie výroby a predaja zbraní a munície
kasína a im podobné zariadenia
nelegálne ekonomické aktivity
výskum a vývoj súvisiaci s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na internetový gambling
a online kasína alebo pornografiu, na ilegálny prístup do elektronických databáz, financovanie výskumu, v
súvislosti s klonovaním ľudí alebo geneticky modifikovanými organizmami.

Povinnosti klienta
•
•
•
•

predložiť banke čestné vyhlásenie s obsahom požadovaným Schémou pomoci de minimis (splnenie
definície MSP, nahlásenie prijatej pomoci de minimis počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich
fiškálnych rokov)
predkladať banke a SIH-u počas troch rokov monitorovaciu správu vždy v termíne do 20. januára po
skončení bežného účtovného obdobia o využití úveru a jeho vplyve na stav zamestnanosti klienta
umožniť vykonať audit všetkým orgánom oprávneným overovať použitie prostriedkov z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov
uchovávať dokumentáciu pre kontrolné účely po dobu 10 rokov.
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