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Rýchle bankové záruky SZRB, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“)
vystavuje
bankové
záruky
s nepriamym
zabezpečením na úvery poskytované bankami na podporu
malých a stredných podnikateľov.

•

Cieľ poskytnutia bankovej záruky
• rozšírenie možností financovania malých a stredných
podnikateľov.

•

Príjemca bankovej záruky
• fyzická alebo právnická osoba podnikajúca podľa § 2 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov, registrovaná na území SR (ďalej len
„klient „ alebo „dlžník“), pričom:
• klient je malý a stredný podnikateľ vykonávajúci
podnikateľskú činnosť minimálne 12 mesiacov,
• súčet tržieb z predaja výrobkov, tovarov a služieb je
maximálne vo výške 33 000 000, - Eur ročne,
• počet zamestnancov je maximálne 250,
• klient plní záväzky voči štátu a vybraným veriteľom,
• voči klientovi nesmú byť vedené súdne spory
a exekúcie.

•

Výška bankovej záruky
• maximálne 55 % z istiny poskytnutého úveru
(kontokorentný, splátkový).

Poplatok
Poplatok za vystavenie bankovej záruky je uhrádzaný
v zmysle dohodnutých podmienok medzi SZRB a bankou.
Postup pri podaní žiadosti o bankovú záruku
Žiadateľ o poskytnutie bankovej záruky predloží banke
Žiadosť o úver so zárukou SZRB, a. s.

Výška poskytnutého úveru
• minimálna výška
• maximálna výška

16 600 Eur
340 000 Eur

Doba splatnosti úveru
• splátkový úver maximálne
• kontokorentný úver maximálne

7 rokov
12 mesiacov

Podmienky a zabezpečenie úveru
Okrem podmienok pre poskytnutie bankovej záruky musí
klient splniť nasledovné podmienky:
• finančná analýza klienta v zmysle interných predpisov
banky je pozitívna, vyhovuje finančným kritériám
dohodnutých so SZRB,
• nemá záväzky po lehote splatnosti voči SZRB,
• v Registri bankových úverov a záruk vedenom Národnou
bankou Slovenska nemá vedený zápis o omeškaní platieb
viac ako 30 dní,
• ďalším zabezpečením poskytnutého úveru je minimálne
vlastná blankozmenka vystavená klientom a uzavretie
zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Vylúčené oblasti financovania
Bankovú záruku nie je možné poskytnúť na úvery, ktorých
účelom je financovanie:
• podnikateľských
zámerov
z oblasti
bankovníctva,
poisťovníctva
a peňažníctva,
aktivity
finančného

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27
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•

charakteru napr. faktoring, obchodovanie s cennými
papiermi,
sprostredkovateľských a konzultačných služieb v oblasti
právnych služieb a poradenstva (napr. notári, audítori,
advokáti, exekútori a pod.),
nákupu hracích a hudobných automatov, umeleckých diel
a zbierok,
prevádzok ohrozujúcich verejný poriadok, morálku
a životné prostredie,
maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti obchodných
reťazcov, pričom obchodným reťazcom sa rozumie
obchodná prevádzkareň alebo zoskupenia obchodných
prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne
zameniteľné označenie obchodným názvom alebo ktoré
sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo
vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými
podnikateľmi, alebo obchodná aliancia, ak tento
podnikateľ alebo skupina podnikateľov majú ekonomickú
silu.

Výhody rýchlych bankových záruk
• zjednodušený postup pre klienta - komunikuje s bankou
poskytujúcou úver, ktorá v prípade splnenia podmienok,
zabezpečí so SZRB vystavenie bankovej záruky,
• zrýchlený proces pri posudzovaní a vystavovaní
bankových záruk na báze zmluvne dohodnutej spolupráce
SZRB s bankami poskytujúcimi zabezpečovaný úver.
Banky, s ktorými má SZRB uzavreté zmluvy o spolupráci pri
vystavovaní predmetných bankových záruk na nimi
poskytnuté úvery:
• Tatra banka, akciová spoločnosť
• Slovenská sporiteľňa, a. s.
Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
Táto Informácia o Rýchlych bankových zárukách SZRB, a. s.“
- nadobúda účinnosť dňom 1.11.2015 a mení sa ňou
doterajšia Informácia o Rýchlych bankových zárukách
SZRB, a. s - účinná od 28.2.2014.
V Bratislave, dňa 21.10.2015
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