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Úver PODNIKANIE MLADÝCH
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje Úver PODNIKANIE
MLADÝCH ako formu priameho úveru na realizáciu
podnikateľských zámerov na území Slovenskej republiky.
Ciele

podpora rozvoja malých podnikateľov v Slovenskej
republike,

podpora rozvoja podnikateľských aktivít začínajúcich
a existujúcich mladých podnikateľov a zjednodušenie
ich prístupu k úverovým zdrojom, pomoc pri
začiatkoch ich podnikateľskej činnosti,

v rámci toho poskytnutie počiatočného kapitálu aj
vysokoškolákom na rozvoj podnikateľskej činnosti
počas štúdia alebo po ukončení štúdia.
Výhody Úveru PODNIKANIE MLADÝCH

oznámenie rozhodnutia banky o schválení Úveru
PODNIKANIE MLADÝCH do 3 pracovných dní od
podania žiadosti.
Príjemca úveru

Podnikatelia:
a) ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle
§ 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. :
aa)
osoby zapísané v obchodnom registri
(právnické a fyzické osoby podnikatelia),
ab)
osoby, ktoré podnikajú na základe
živnostenského oprávnenia a nie sú
zapísané v obchodnom registri (fyzické
osoby – podnikatelia),
ac)
osoby, ktoré podnikajú na základe iného
než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
ad)
fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú
poľnohospodárskou
výrobou
a sú
zapísané do evidencie podľa osobitného
predpisu,
b) a ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
ba)
zamestnávajú
menej
ako
20
zamestnancov, pričom
podnikateľom je osoba vo veku do 30
rokov (v čase podania žiadosti) alebo
v prípade
spoločností
s ručením
obmedzeným
minimálne
50
%
spoločníkov sú osoby vo veku do 30
rokov, pričom aspoň časť z nich sa
aktívne podieľa na podnikateľskej
činnosti (napr. v pozícii konateľa/-ky)
alebo,
v prípade
akciových
spoločností
minimálne 50 % akcionárov sú osoby
vo veku do 30 rokov, pričom aspoň
časť z nich sa aktívne podieľa na
podnikateľskej činnosti (napr. v pozícii
štatutárneho zástupcu),
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dosahujú ročný obrat najviac 7 mil. Eur
alebo vykazujú v účtovnej závierke
hospodársky výsledok najviac 5 mil. Eur,
bc)
sú ekonomicky nezávislí,
bd)
majú kladné vlastné imanie,
be)
u začínajúcich podnikateľov preukázanie
odbornej
spôsobilosti
/
skúsenosti
v začínajúcej
oblasti
podnikania
z predchádzajúcej pracovnej činnosti alebo
vzdelania,
bf)
podiel vlastných zdrojov,
bg)
preukázanie „životaschopnosti - reálnosti“
podnikateľského zámeru,
bh)
nemajú záväzky po lehote splatnosti voči
vybraným veriteľom (daňový úrad, sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne), pričom
banka nevyžaduje písomné potvrdenie od
týchto veriteľov ak podnikateľ nie je
príslušným dlžníkom, čo potvrdí čestným
vyhlásením k Žiadosti o poskytnutie
obchodu“
(ďalej aj „podnikateľ“, „klient“ alebo „žiadateľ“).
bb)



Malý podnikateľ je pre účely Úveru PODNIKANIE
MLADÝCH podnikateľ, ktorý spĺňa kritériá uvedené
v predchádzajúcom odseku písm. ba), bb) a bc). Nad
rámec týchto kritérií ide pre účely Úveru
PODNIKANIE MLADÝCH o stredného a veľkého
podnikateľa.



Ekonomicky nezávislým malým podnikateľom
podľa písm. bc) je podnikateľ, u ktorého
a)
na jeho základnom imaní alebo na
hlasovacích právach nemá podiel štát, obec
alebo vyšší územný celok, ani nimi zriadené
podnikateľské subjekty, v ktorých majú podiel
vyšší ako 25 %,
b)
podiel iných ako malých podnikateľov
(stredných a veľkých podnikateľov) na jeho
základnom imaní alebo hlasovacích právach
je nižší ako 25%,
c)
podiel na jeho základnom imaní alebo na
hlasovacích
právach
takých
malých
podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú strední
a veľkí podnikatelia, je menší ako 25 %,
d)
sú preukázateľne zistené vlastnícke vzťahy
na účely overenia splnenia podmienok podľa
predchádzajúcich písmen tohto odseku.

Účel
Úver PODNIKANIE MLADÝCH je poskytovaný na:

financovanie nákupu hmotného a nehmotného
investičného majetku,

rekonštrukciu a modernizáciu hmotného majetku,

financovanie investičného projektu až do výšky 80 %
projektových nákladov,
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financovanie krátkodobých a strednodobých bežných
podnikateľských potrieb klientov, spravidla na
pokrytie financovania prevádzkového kapitálu
(zásoby, tovar, atď.), súvisiaceho s rozvojom
podnikania,
pričom je možné financovať náklady vyfakturované
spravidla 6 mesiacov a maximálne 12 mesiacov pred
podaním žiadosti o poskytnutie obchodu, pre podnikateľské
zámery realizované na území SR.
Vylúčené oblasti financovania:
Úver PODNIKANIE MLADÝCH nie je možné poskytnúť na:

financovanie podnikateľských zámerov z oblasti
bankovníctva, poisťovníctva a peňažníctva, aktivity
finančného
charakteru
(napr.
factoring,
obchodovanie s cennými papiermi, nákup a predaj
realít),

výroba a obchodovanie so zbraňami,

financovanie
prevádzok
ohrozujúcich
verejný
poriadok, morálku a životné prostredie,

financovanie
maloobchodnej
a veľkoobchodnej
činnosti obchodných reťazcov.
Formy Úveru PODNIKANIE MLADÝCH

Úver PODNIKANIE MLADÝCH sa poskytuje vo
forme priameho úveru (úver na obežný majetok /
investičný úver), ktorý môže klient čerpať
jednorazovo alebo postupne.
Výška úveru

minimálna výška

maximálna výška
Úver môže byť poskytnutý len v eurách.

5 000,- Eur
50 000,- Eur

Doba splatnosti

maximálna doba splatnosti Úveru PODNIKANIE
MLADÝCH:
a) do 25 000,- Eur pri investičnom úvere je max. 5
rokov a pri prevádzkovom úvere max. 3 roky;
b) od 25 001,- Eur do 50 000,- Eur pri investičnom
úvere je max. 7 rokov a pri prevádzkovom
úvere max. 3 roky,

splácanie úveru je postupné, v mesačných /
štvrťročných splátkach, s možnosťou odkladu splátok
istiny maximálne po dobu 6 mesiacov od termínu
prvého čerpania, pri prevádzkovom úvere max. 3
mesiace.
V prípade úverov s dlhšou dobou čerpania, budú
vyššie uvedené lehoty pre možný odklad splátok
istiny dohodnuté individuálne.

úroky sú splatné mesačne.



pri Úvere PODNIKANIE MLADÝCH sa vyžaduje
poistenie založeného majetku a vinkulácia výplaty
poistného plnenia v prospech SZRB.

Požadované podklady

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

žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom
tlačive predloží žiadateľ regionálnemu zastúpeniu
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 zmluvy o úvere
a súvisiacich
zmluvných
a iných
dokumentov
požadovať od klienta všetky informácie súvisiace s
podnikateľským zámerom.
Na poskytnutie Úveru PODNIKANIE MLADÝCH nie je
právny nárok.
Táto Informácia o Úvere PODNIKANIE MLADÝCH je
zverejnená v prevádzkových priestoroch banky a na
webovom sídle www.szrb.sk.
Táto Informácia o Úvere PODNIKANIE MLADÝCH nadobúda účinnosť dňom 10.6.2019 a mení sa ňou
doterajšia Informácia o Úvere PODNIKANIE MLADÝCH účinná od 15.7.2015
V Bratislave, dňa 5.6.2019

Úrokové sadzby a poplatky

stanovovanie úrokových sadzieb je v súlade
s úrokovou politikou SZRB pri poskytovaní priamych
úverov,

poplatky sa stanovujú v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s.
Zabezpečenie Úveru PODNIKANIE MLADÝCH vždy

nehnuteľným
majetkom,
ktorého
hodnotu
zabezpečenia stanoví banka,

a blankozmenkou s avalom minimálne majoritného
spoločníka,
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