BANKOVÉ ZÁRUKY NA ÚVERY
MBZ_062015_v1_011115

Bankové záruky na úvery

A. Predmet a účel poskytnutia bankových záruk
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje bankové záruky na
úvery (ďalej len „banková záruka“) hlavne podnikateľom.
2. Účelom poskytovania bankových záruk je podpora:
• vzniku, rozvoja a stabilizácie malého a stredného
podnikania na Slovensku,
• rozvoja regiónov v oblasti technickej infraštruktúry,
občianskej a bytovej vybavenosti, kultúrnospoločenských zariadení, zariadení cestovného
ruchu, rozvoja cestných komunikácií,
• environmentálnych programov (napr. ochrana vôd,
ovzdušia, skládok a spaľovní odpadov),
• obnoviteľných zdrojov energií,
• úsporných energetických programov,
• ďalších projektov, ktoré majú charakter projektového
financovania
(napr.
infraštrukturálne
a
environmentálne projekty veľkého rozsahu).
3. Bankové záruky na úvery poskytuje banka na základe
záručnej listiny.
B. Príjemca bankovej záruky
1. Príjemcami bankovej záruky sú:
• fyzické alebo právnické osoby podnikajúce podľa § 2
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v
znení neskorších predpisov, registrovaní na území
SR,
• mestá a obce (zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave, v znení neskorších predpisov, zák. č.
401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších
predpisov),
• v osobitných prípadoch aj právnické osoby zriadené
podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov, resp. osobitných zákonov,
(ďalej len „klient“).
Ide predovšetkým o malých a stredných podnikateľov
(obchodné spoločnosti, v osobitných prípadoch
združenia, spravidla podnikateľské subjekty, v ktorých
nemá štát rozhodujúce postavenie).
C. Podmienky pre poskytnutie bankovej záruky
1. Pri
posudzovaní
projektov
SZRB
zohľadňuje
podnikateľské zámery orientované najmä na:
a) rozvoj výroby, obchodu a služieb u novozačínajúcich
malých a stredných podnikateľov a rozširovanie týchto
činností u existujúcich malých a stredných
podnikateľov, využívanie nových technológií, drobnú
remeselnú výrobu a malé rodinné podnikanie,
b) činnosti podporujúce spracovanie domácich surovín,
materiálov, druhotných surovín, úsporu palív a
energie a obnoviteľných zdrojov energií, zlepšenie
kvality životného prostredia, podporujúce rozvoj
infraštruktúry a bývania, zvyšovanie exportnej
výkonnosti, cestovného ruchu,
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c) činnosti zamerané na podporu v oblasti
poľnohospodárstva a potravinárstva, udržanie, resp.
vytváranie pracovných miest v regióne.
2. SZRB poskytuje bankovú záruku najmä na úvery na:
a) obstaranie hmotného investičného majetku (napr.
pozemky, budovy, stavby, stroje, prístroje a zariadenia,
nástroje, zdravotná technika, základné stádo a zvieratá
a pod.),
b) rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane obnovy
hmotného investičného majetku a infraštruktúry v
regiónoch,
c) obstaranie nehmotného investičného majetku na účely
využívania nových technológií,
d) úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s
obstaraním zásob materiálu, surovín, polotovarov, na
prechodný
nedostatok
finančných
prostriedkov
súvisiacich s úhradou prevádzkových nákladov, s
výnimkou úhrady nákladov uvedených v bode C/3.
písm. f).
3. Bankovú záruku nie je možné poskytnúť za úvery na:
a) financovanie podnikateľských zámerov z oblasti
bankovníctva, poisťovníctva a peňažníctva, aktivity
finančného charakteru napr. faktoring, leasing (s
výnimkou dcérskej spoločnosti banky), obchodovanie s
cennými papiermi,
b) sprostredkovateľské a konzultačné služby v oblasti
inzercie, reklamy, právnych služieb a poradenstva
(notári, audítori, advokáti, exekútori a pod.),
c) nákup hracích automatov, umeleckých diel a zbierok,
d) financovanie prevádzok ohrozujúcich verejný poriadok,
morálku a životné prostredie,
e) financovanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
obchodných reťazcov,
f) úhradu prevádzkových nákladov určených na úhradu
mzdových nákladov,
g) úhradu skôr poskytnutých úverov, s výnimkou úverov,
ku ktorým poskytla bankovú záruku SZRB, avšak
najviac do výšky pôvodne poskytnutej bankovej záruky.
D. Druhy bankových záruk
SZRB poskytuje:
I. Bankovú záruku s priamym zabezpečením:
1. do výšky 50% istiny úveru, maximálne však do
výšky 500 000,- Eur s dobou platnosti bankovej
záruky do 7 rokov,
2. za podmienky zabezpečenia návratnosti peňažných
prostriedkov z realizovanej bankovej záruky najmä
týmito zabezpečovacími prostriedkami:
a) vinkulácia termínovaného vkladu,
b) záložné právo k nehnuteľným veciam,
c) záložné právo k hnuteľným veciam, registrované
v Notárskom centrálnom registri záložných práv,
d) zmluva o budúcej zmluve o zriadení záložného
práva k nehnuteľným a hnuteľným veciam,
e) záložné právo k pohľadávkam,
f) záložné právo k cenným papierom,
g) záložné právo k obchodnému podielu,
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II.
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•

h) záručná listina a ručenie treťou osobou formou
vyhlásenia o ručiteľskom záväzku,
i) zabezpečovacia zmenka,
na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma len majetok,
na ktorom neviaznu ťarchy iných veriteľov a záložné právo
v prospech SZRB je zriadené na prvom mieste; výnimočne
prijíma majetok, na ktorom viazne ťarcha úverujúcej banky
z titulu poskytnutia úveru zabezpečeného bankovou
zárukou SZRB, príp. podľa zváženia SZRB iná ťarcha,
majetok, ktorý klient ponúka na zabezpečenie musí byť
poistený, pričom poistné plnenie musí byť vinkulované v
prospech SZRB, pokiaľ je SZRB ako záložný veriteľ
zapísaná na prvom mieste,
na efektívne vymáhanie pohľadávok využíva SZRB
notársku zápisnicu ako exekučný titul podľa Exekučného
poriadku a podľa Občianskeho súdneho poriadku,
SZRB pri posudzovaní zabezpečenia prihliada k objemu
požadovanej bankovej záruky, dĺžke jej trvania a k
celkovému hodnoteniu úverového rizika klienta.
Bankovú záruku s nepriamym zabezpečením:
maximálne do výšky 50% istiny úveru, maximálne však
do výšky 1 000 000,- Eur s dobou platnosti bankovej
záruky do 10 rokov.
SZRB si nezabezpečuje svoju budúcu pohľadávku voči
klientovi z prípadného plnenia z bankovej záruky, má však
nárok na podiel zo speňaženia zabezpečovacích inštitútov
úverujúcej banky vo výške zodpovedajúcej záručnému
percentu.

po schválení Žiadosti o poskytnutie bankovej záruky
kompetentným orgánom SZRB uzatvorenie zmlúv
s klientom
mandátnej
zmluvy
a zmlúv
zabezpečujúcich budúcu pohľadávku SZRB po
prípadnom plnení z bankovej záruky, spísanej
notárskej zápisnice v prospech SZRB ako
exekučného titulu,
• po uzatvorení zmlúv s klientom zaslanie Potvrdenia
o budúcom vystavení bankovej záruky1 úverujúcej
banke,
• úverujúca banka uzatvorí s klientom úverovú
zmluvu,
• zaslanie originálu alebo overenej fotokópie úverovej
zmluvy zo strany úverujúcej banky SZRB,
• po preskúmaní zmluvnej dokumentácie a splnení
podmienok zo strany klienta vyplývajúce mu z
mandátnej zmluvy, SZRB vystaví záručnú listinu,
ktorej originál zašle úverujúcej banke.
3. Postup pri žiadosti klienta o bankovú záruku s
nepriamym zabezpečením:
• pokiaľ nie je s úverujúcou bankou uzatvorená
rámcová zmluva o spoločnom postupe, SZRB
a úverujúca banka takúto zmluvu uzatvoria, a to ako
rámcovú alebo len na jednotlivý prípad,
• predloženie Žiadosti o poskytnutie bankovej záruky
SZRB klientom prostredníctvom úverujúcej banky,
• komplexné vyhodnotenie a posúdenie Žiadosti o
poskytnutie bankovej záruky zo strany SZRB,
• po schválení Žiadosti o poskytnutie bankovej záruky
kompetentným orgánom SZRB uzatvorenie
mandátnej zmluvy s klientom a zaslanie Potvrdenia
o budúcom vystavení bankovej záruky úverujúcej
banke,¹
• úverujúca banka uzatvorí s klientom úverovú
zmluvu, vrátane zmlúv zabezpečujúcich pohľadávku
a klient spíše notársku zápisnicu ako exekučný titul,
• zaslanie originálu alebo overenej fotokópie úverovej
zmluvy zo strany úverujúcej banky SZRB,
• po preskúmaní zmluvnej dokumentácie a splnení
podmienok zo strany klienta, ktoré mu vyplývajú z
mandátnej zmluvy, SZRB vystaví záručnú listinu,
ktorej originál zašle úverujúcej banke.

E. Banková záruka v osobitných prípadoch
SZRB poskytuje bankovú záruku s priamym zabezpečením
alebo bankovú záruku s nepriamym zabezpečením aj nad
rámec doby platnosti a objemov uvedených v bode I. a II.
časti D, za podmienok osobitne dohodnutých medzi SZRB
a úverujúcou bankou. Túto bankovú záruku poskytuje banka
významným klientom na zabezpečenie úverov poskytnutých
najmä na projektové financovanie (napr. infraštrukturálne a
environmentálne projekty a pod.).
F. Banková záruka na úver v cudzej mene
SZRB poskytuje bankovú záruku s priamym zabezpečením
alebo nepriamym zabezpečením na úvery v cudzej mene
poskytované komerčnými bankami.
G. Poplatok
1. Klient za vystavenie bankovej záruky platí banke poplatok
v zmysle Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.
2. Poplatok platí klient zväčša jednorazovo pred vystavením
záručnej listiny. Konkrétna výška poplatku bude uvedená
v mandátnej zmluve uzatvorenej medzi SZRB a klientom.
H. Postup pri podaní žiadosti o bankovú záruku
1. Žiadateľ o poskytnutie bankovej záruky 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.
2. Postup pri žiadosti klienta o bankovú záruku s priamym
zabezpečením:
• predloženie Žiadosti o poskytnutie bankovej záruky
formou poskytnutia bankovej záruky SZRB
prostredníctvom úverujúcej banky,
• komplexné vyhodnotenie a posúdenie Žiadosti o
poskytnutie bankovej záruky zo strany SZRB,

I.

Plnenie z bankovej záruky
V prípade splnenia všetkých podmienok pre plnenie z
bankovej záruky, SZRB uskutoční plnenie z bankovej
záruky v termíne a vo výške podľa vystavenej záručnej
listiny.

J. Povinnosti klienta
1. SZRB je oprávnená v čase posudzovania a
vybavovania žiadosti o vystavenie 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 s priamym zabezpečením túto kontrolu

1

V prípade, ak úverujúca banka už uzatvorila úverovú zmluvu
a predložila ju SZRB, banka po splnení podmienok zo strany klienta
vystaví priamo záručnú listinu.
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vykonávať počas celého obdobia trvania zmluvných
vzťahov medzi SZRB a klientom.
K. Záverečné ustanovenia
1. Počas platnosti bankovej záruky môže úverujúca banka
požiadať SZRB o predĺženie doby platnosti bankovej
záruky Predĺženie doby platnosti bankovej záruky je
spoplatňované podľa Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.
2. Podmienky SZRB pre poskytovanie bankových záruk na
úvery nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich
schválenia v Predstavenstve SZRB, a. s..
Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
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