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Kontokorentný úver

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje kontokorentný úver na
financovanie prevádzkových potrieb formou povoleného
úverového limitu na bežnom účte vedenom v SZRB.

Forma úveru

SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo
forme úveru v eurách (Eur).

Kontokorentný úver je úver poskytovaný formou povoleného
debetného zostatku na bežnom účte klienta vedenom
v SZRB. Slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku
finančných prostriedkov bez skúmania účelovosti ich využitia.
Kontokorentný úver je možno čerpať opätovne vždy po
splatení aspoň časti vyčerpaných prostriedkov až do dňa
jeho konečnej splatnosti. Ide o efektívny nástroj pružného
riadenia cash flow klienta.

Výška úveru a doba splatnosti úveru

minimálna výška

Ciele

podpora
najmä
rozvoja
malých
a stredných
podnikateľov v Slovenskej republike (ďalej len “SR“),
Príjemca úveru

podnikatelia, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť
v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
t. j. :
o
osoby zapísané v obchodnom registri
(právnické a fyzické osoby podnikatelia),
o
osoby,
ktoré
podnikajú
na
základe
živnostenského oprávnenia a nie sú zapísané
v obchodnom registri (fyzické osoby –
podnikatelia),
o
osoby, ktoré podnikajú na základe iného než
živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
o
fyzické
osoby,
ktoré
sa
zaoberajú
poľnohospodárskou výrobou a sú zapísané
do evidencie podľa osobitného predpisu.
(ďalej aj „podnikateľ“, „klient“ alebo „žiadateľ“).
Účel úveru
financovanie prevádzkových potrieb podnikateľa.
Vylúčené oblasti financovania

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

financovanie prevádzok ohrozujúcich verejný poriadok
a morálku a životné prostredie,

financovanie
maloobchodnej
a veľkoobchodnej
činnosti obchodných reťazcov.

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

15 000,- Eur

Maximálna doba splatnosti kontokorentného úveru je 1 rok,
s možnosťou prolongácie na ďalšie obdobie. Úroky sú
splatné mesačne. Kontokorentný úver sa spláca priebežne
z prichádzajúcich platieb.
Úrokové sadzby a poplatky

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

úroky sa počítajú zo skutočných denných stavov:

úroky z bežného účtu (jeho kreditného
zostatku; viď Úrokové sadzby vkladových
produktov SZRB, a. s.)

úroky z úverového limitu (z povoleného
debetného zostatku),

úroky z nepovoleného prečerpania (viď
Úrokové sadzby vkladových produktov SZRB,
a. s.),

úroky z omeškania (viď Úrokové sadzby pre
úvery SZRB, a. s.)

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

v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík
dohodne
SZRB
s klientom
podmienky
na
zabezpečenie úveru,

na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma banka
najmä tieto zabezpečovacie prostriedky :

vinkulácia termínovaného vkladu,

záložné právo k nehnuteľným veciam,

záložné právo k rozostavanej stavbe,

záložné
právo
k
hnuteľným
veciam,
registrované v Notárskom centrálnom registri,

zmluva o budúcej zmluve k založeniu
nehnuteľných a hnuteľných vecí,

záložné právo k pohľadávkam registrované
v Notárskom centrálnom registri,

záručná listina a ručenie treťou osobou formou
vyhlásenia o ručiteľskom záväzku,

na zabezpečenie pohľadávky SZRB prijíma majetok,
na ktorom neviaznu ťarchy iných veriteľov,

majetok, ktorý tvorí zabezpečenie musí byť poistený,
pričom poistné plnenie musí byť vinkulované
v prospech banky.
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Požadované podklady

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

žiadosť o poskytnutie obchodu na predpísanom
tlačive predloží žiadateľ regionálnemu zastúpeniu
SZRB alebo na centrále banky,

formulár žiadosti 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 kontokorentného úveru nie je právny
nárok.
Táto Informácia o Kontokorentnom úvere je zverejnená
v prevádzkových priestoroch banky a na webovom sídle
www.szrb.sk.
Táto Informácia o Kontokorentnom úvere
účinnosť dňom 15.5.2016.

- nadobúda

V Bratislave, dňa 20.4.2016
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