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Banková záruka za zálohovú platbu
A. Predmet a účel poskytnutia bankovej záruky
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje bankovú záruku za
zálohovú platbu s cieľom podporiť podnikateľov za
účelom zabezpečenia splnenia zmluvných záväzkov
klienta (predávajúceho, dodávateľa, zhotoviteľa) voči
beneficientovi
(kupujúcemu,
odberateľovi,
objednávateľovi) a eliminovať obchodné riziko zmluvných
strán.
2. Banková záruka za zálohovú platbu je určená na
zabezpečenie
nárokov
odberateľa
(kupujúceho,
objednávateľa) na vrátenie zálohovej platby uhradenej
dodávateľovi (predávajúcemu, zhotoviteľovi) v prípade
nesplnenia kvalitatívnych a/alebo kvantitatívnych
podmienok kontraktu, t.j. ak mu dodávateľ včas a/alebo
v požadovanej kvalite nedodal tovar, dohodnuté dielo
(prácu) a ak mu túto čiastku nevrátil dodávateľ.
B. 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“), pričom:
• klient je dodávateľom (predávajúcim, zhotoviteľom) a má
uzatvorenú Zmluvu o dielo alebo Kúpnu zmluvu, resp. inú
zmluvu o dodaní predmetu zmluvy (ďalej aj „Zmluva“)
s odberateľom (kupujúcim, objednávateľom), pre ktorého
dielo, tovar alebo technológiu zhotovuje alebo dodáva
• klient vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne 3 roky,
• klient plní záväzky voči štátu a vybraným veriteľom,
• voči klientovi nesmú byť vedené súdne spory a exekúcie,
• klient predloží referencie na zrealizované diela.
C. Výška bankovej záruky
Maximálne do 30 % zo zmluvnej ceny za zrealizované
dielo bez DPH dohodnutej v Zmluve, na 100 % výšku
zálohovej platby, spravidla do maximálnej výšky
bankovej záruky 150 tis. Eur, podľa výšky zálohovej
platby dohodnutej v Zmluve.
D. Doba platnosti bankovej záruky:
Banková záruka je platná počas lehoty na realizáciu resp.
dodanie predmetu Zmluvy , v zmysle podmienok uvedených
v Zmluve, najviac však 2 roky odo dňa začatia termínu
realizácie predmetu Zmluvy dodávateľom v zmysle platne
uzatvorenej Zmluvy. Banková záruka je účinná po úhrade
zálohovej platby v prospech účtu klienta.
E. Podmienky a zabezpečenie bankovej záruky
1. Podmienkou vystavenia Záručnej listiny je predloženie
platne uzatvorenej Zmluvy medzi beneficientom
(odberateľom, kupujúcim, objednávateľom) a klientom
(dodávateľom, predávajúcim, zhotoviteľom), za účelom
zhotovenia a/alebo dodania dohodnutého predmetu
Zmluvy.
2. Banka poskytuje bankovú záruku s priamym
zabezpečením.
3. Na
zabezpečenie
pohľadávky
SZRB
prijíma
predovšetkým majetok, na ktorom neviaznu ťarchy iných
veriteľov a záložné právo v prospech SZRB je zriadené
na prvom mieste.
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Majetok, ktorý banka prijíma na zabezpečenie musí byť
poistený, pričom poistné plnenie musí byť vinkulované v
prospech SZRB, pokiaľ je SZRB ako záložný veriteľ
zapísaná na prvom mieste.
4. SZRB pri posudzovaní zabezpečenia prihliada k objemu
požadovanej bankovej záruky, dĺžke jej trvania a k
celkovému hodnoteniu úverového rizika klienta.
D. Poplatok
1. Poplatky za vystavenie bankovej záruky sú určené v
zmysle Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.
2. Konkrétna výška poplatku a podmienky jeho uhradenia
je predmetom Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi
SZRB a klientom.
E. Postup pri podaní žiadosti o bankovú záruku
Klient predkladá SZRB:
• „Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky podnikateľ
právnická / fyzická osoba“ (ďalej len „Žiadosť
o poskytnutie bankovej záruky“), ktorá je spolu
s prílohami k dispozícii na centrále SZRB a jej
regionálnych zastúpeniach,
• Zmluvu uzatvorenú medzi beneficientom (odberateľom,
kupujúcim, objednávateľom) a klientom (dodávateľom,
predávajúcim, zhotoviteľom), za účelom zhotovenia
a/alebo dodania dohodnutého predmetu Zmluvy.
F. Povinnosti klienta
1. SZRB je oprávnená v čase posudzovania a
vybavovania žiadosti o poskytnutie bankovej záruky
požadovať od klienta informácie súvisiace s
podnikateľským zámerom.
2. Klient je povinný, pokiaľ o to SZRB požiada, umožniť
zamestnancom SZRB verifikáciu vykázanej skutočnosti
vo výkazoch a v ďalších dokladoch, umožniť kontrolu
realizácie podnikateľského zámeru a fyzicky sprístupniť
zamestnancom SZRB za účelom kontroly všetky
nehnuteľnosti súvisiace s jeho realizáciou, vrátane
všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku
tvoriaceho predmet zabezpečenia bankovej záruky.
3. SZRB je oprávnená v prípade vystavenia bankovej
záruky túto kontrolu vykonávať počas celého obdobia
trvania zmluvných vzťahov medzi SZRB a klientom.
Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
Táto Informácia o Bankovej záruke za zálohovú platbu nadobúda účinnosť dňom 1.8.2019.
V Bratislave, dňa 3.7.2019
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