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POĽNOúver
Slovenská záručná a rozvojová banka (ďalej len „SZRB“
alebo „banka“) poskytuje prekleňovací prevádzkový
POĽNOúver pre poľnohospodárov, ktorí majú nárok na
priame platby, vyplácané prostredníctvom Pôdohospodárskej
platobnej agentúry.
Cieľ



podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci
segmentu malých a stredných podnikateľov,
pomoc pri preklenutí prechodného nedostatku
finančných prostriedkov vyplývajúceho z časového
nesúladu medzi vznikom nákladov a poskytnutím
podpory formou priamych platieb z Pôdohospodárskej
platobnej agentúry.

Príjemca úveru

fyzické alebo právnické osoby podnikajúce podľa § 2
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov, registrovaní na území
SR,

samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona
č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
ktorí hospodária na pôde na území Slovenskej republiky.
Účel

financovanie prevádzkových nákladov
Výška úveru

minimálna výška
Úver sa poskytuje v eurách.

3 000,- Eur

Forma úveru

prekleňovací prevádzkový úver.
Čerpanie úveru

jednorazové / postupné, bez nutnosti dokladovania
účelu čerpania.
Splácanie úveru

splácanie úveru je jednorazové alebo postupné,
primárne z vyplatenej podpory, alebo z vlastných
zdrojov klienta,

možnosť predčasných splátok / predčasného
splatenia úveru,

možnosť prolongácie splatnosti úveru z dôvodu
meškania pri vyplácaní podpôr Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou.

-

-

za prolongáciu úveru z dôvodu omeškania
vyplatenia podpory Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou,
za nedočerpanie úveru.

Účet na vyplatenie podpory – dotačný účet

účet vedie banka bezplatne, bez povinného
minimálneho vkladu a zostatku a bez úročenia,

účet je určený výhradne na poukázanie podpory zo
strany PPA, z ktorej je následne POĽNOúver
splatený,
Zabezpečenie úveru
na zabezpečenie svojich pohľadávok prijíma banka najmä
tieto zabezpečovacie prostriedky:

záložné právo na pohľadávku z účtu,

vinkuláciu peňažných prostriedkov na účte klienta
zriadeného na vyplatenie podpory,

blankozmenku klienta,

aval blankozmenky,

iné formy zabezpečenia, akceptovateľné bankou,
napr. záložné právo na nehnuteľný majetok.
Požadované podklady

žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke žiadosť
na tlačive „Žiadosť o poskytnutie obchodu“,

žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom
tlačive predloží klient na regionálne zastúpenie SZRB,

formulár žiadosti o poskytnutie obchodu je k dispozícii
v centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach,

SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti
o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy
a súvisiacich
zmluvných
a iných
dokumentov
požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné
pre poskytovanie úveru.
Na poskytnutie POĽNOúveru nie je právny nárok.
Táto
Informácia
o POĽNOúvere
je
zverejnená
v prevádzkových priestoroch banky a na webovom sídle
www.szrb.sk.
Táto Informácia o POĽNOúvere - nadobúda účinnosť dňom
1.2.2017 a mení sa ňou doterajšia Informácia
o POĽNOúvere - účinná od 15.7.2015.
V Bratislave, dňa 30.1.2017

Úroková sadzba a poplatky

úroková sadzba je stanovená v zmysle úrokovej
politiky banky

poplatky sa stanovujú v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s.

banka
neúčtuje
klientovi
poplatky
v zmysle
Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s. v nasledovných
prípadoch:
za predčasné splatenie úveru,
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B

tel.: 02 / 57 292 111
fax: 02 / 57 292 215
info@szrb.sk

IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478
SWIFT Code: SLZBSKBA
www.szrb.sk

