
Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev 
pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH 
antikrízovou zárukou 

Výhody financovania
• bez požiadaviek na zabezpečenie vďaka krytiu úverového rizika zo SIH antikrízovou zárukou;  

• zníženie úrokovej sadzby o SIH úrokovú dotáciu až do výšky 4 % p.a. zo strany SIH/NDF II.;

• odklad splátok a úrokov až na 12 mesiacov;

• poskytnutie bez poplatku za spracovanie, navýšenie úveru, a predčasné splatenie úveru.

Účelom úveru je napomôcť malým a stredným podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami 
(obmedzeným prístupom ku kapitálu) v dôsledku obmedzení spôsobených aktuálnymi globálnymi výzvami a 
umožniť firmám a podnikateľom realizáciu sociálnych opatrení spočívajúcich najmä v udržaní pracovných miest 
napriek krízovej situácii. 

Kto môže žiadať o úver
Malé alebo stredné podniky (MSP)1), ktoré vznikli v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky (SR) 
a podnikajú na území SR, vrátane živnostníkov, slobodných povolaní a fyzických  osôb podnikateľov 
podnikajúcich  podľa osobitných predpisov.
1) V zmysle definície MSP podľa odporúčania EK 2003/361 kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú 
menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Podmienky financovania
• financovanie formou splátkového úveru; 

• maximálna výška úveru 1 180 000 EUR;

• splatnosť minimálne 3 roky, maximálne 4 roky (vrátane odkladu splátok istiny a úrokov).

Na čo môžete získať úver
• nákup hmotných a nehmotných aktív;

• prevádzkový kapitál potrebný na rozvoj a súvisiaci s nákupom hmotných a nehmotných aktív;                         
prevádzkový kapitál potrebný na rozvoj bez nutnej súvislosti s nákupom hmotných a nehmotných 
aktív;

• prevádzkovýkapitálna podporuosobitnéhoprístupu k znevýhodnenýmsociálnymskupináma na realizáciu
sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);

• prevádzkový kapitál na podporu podniku s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo 
kontrolu podniku.

pričom úver musí súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest.

Viac informáciívám radi poskytnú firemní poradcovia a špecialisti na našich obchodných miestach, linke 0850 111 888 alebo na www.slsp.sk.

http://www.slsp.sk/


Vylúčené z financovania
• refinancovanie a/alebo reštrukturalizácia existujúceho úveru/lízingu;

• 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; 

• mezanínové úvery, podriadený dlh alebo „quasi-equity“;

• financovanie vratnej DPH;

• financovanie v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a odbytu;

• financovanie operácií/investícií, ktoré sa  fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením žiadosti 
o úver;

• financovanie čisto finančných činností, ani výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti 
finančných investícií a ani poskytovanie spotrebiteľských úverov;

• 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;

• projekty, ku ktorým bola využitá iná pomoc zo zdrojov EÚ.

Poplatky

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 antikrízová záruka.

spracovateľský poplatok
0 EUR

poplatok za navýšenie úveru
0 EUR

poplatok za predčasné
splatenie úveru

0 EUR

Ostatné poplatky v zmysle
platného Sadzobníka SLSP

Viac informáciívám radi poskytnú firemní poradcovia a špecialisti na našich obchodných miestach, linke 0850 111 888 alebo na www.slsp.sk.

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

http://www.slsp.sk/
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