ÚVER NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY – COVID ÚVER
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len “EXIMBANKA SR”) poskytuje Úver na
podporu udržania prevádzky - “COVID úver” na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 a v zmysle podmienok Schémy pomoci de minimis na podporu udržania
prevádzky a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného
pandémiou COVID-19 (ďalej len „Schéma pomoci“).
Tento dokument predstavuje súhrn základných podmienok poskytnutia finančnej pomoci, pričom
bližšie podmienky pre poskytovanie úverov sú upravené v Schéme pomoci.
Finančná pomoc je poskytovaná vo forme:
 záruky za úver poskytnutý EXIMBANKOU SR
 úhrady úrokov z úveru, tzv. bonifikácia úroku.

Cieľ pomoci



zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a
stredných podnikov (ďalej len „MSP“) poskytnutím finančnej pomoci,
podpora MSP formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním
prevádzky zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným
poisťovniam.

Príjemca úveru


MSP, ktorý spĺňa definíciu MSP uvedenú v Prílohe 1 nariadenia 651/2014 a je registrovaný v
Slovenskej republike. Definícia MSP sa nachádza v prílohe č. 1 Schémy pomoci a ktorý v rámci
svojej činnosti realizujú exportné aktivity.

Všeobecné podmienky pre poskytnutie úveru








MSP vykonáva svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním
žiadosti o úver,
MSP nemá uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo
sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
Sociálna poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo
pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti
viac ako 180 dní,
zdravotná poisťovňa neeviduje voči MSP pohľadávky na poistnom na povinné verejné
zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
MSP spĺňa všeobecné finančné kritériá EXIMBANKY SR pre poskytnutie prevádzkového úveru
a podmienky úverovej kredibility na základe individuálneho posúdenia bonity klienta
EXIMBANKOU SR,
ďalšie podmienky určené EXIMBANKOU SR, ak sa vyžadujú.

Parametre "COVID úveru"





doba splatnosti je 3 roky
odklad splácania istiny a úrokov je 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom začalo
prvé čerpanie úveru,
splácanie prebieha v pravidelných rovnomerných mesačných splátkach počas 24 mesiacov po
uplynutí 12 mesačného obdobia odkladu splácania istiny a úrokov,
výška záruky Ministerstva financií SR predstavuje 80 % zostatku istiny prevádzkového úveru.

Úroková sadzba, bonifikácia úroku a poplatky



pevná úroková sadzba úveru vo výške 4,00 % p. a. počas celého obdobia splatnosti úveru,
bonifikácia úroku sa poskytuje na celé obdobie splatnosti COVID úveru, ak MSP:

a. v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží úroveň priemerného stavu
zamestnancov oproti priemernému stavu zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich
mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie obchodu; táto podmienka sa považuje
za splnenú, ak k zníženiu priemerného stavu riadnych zamestnancov v sledovanom období
dôjde z dôvodu nepredvídateľných okolností (smrť riadneho zamestnanca a pod.), ktoré
nastali v priebehu posledných dvoch mesiacov sledovaného obdobia a ktoré je možné
náležite preukázať,
b. na konci obdobia uvedeného v písmene a.
1. nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na poistnom na
sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni, ak v čase poskytnutia úveru tvorili takéto jeho záväzky
sumu nižšiu, ako bola suma poskytnutého úveru,
2. nebude mať vyššie záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné
verejné zdravotné poistenie voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni, ako
bola suma takýchto záväzkov v čase podania žiadosti o úver a znížená o sumu
poskytnutého úveru, pričom na tieto záväzky má s príslušnou poisťovňou dohodnutý
splátkový kalendár, ktorý dodržiava.


Pomoc vo forme bonifikácie úroku sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo
dňa začatia čerpania prevádzkového úveru, a to ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca,
v ktorom uplynie toto obdobie, a potom pravidelne mesačne počas nasledujúcich 24
mesiacov.
 poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov EXIMBANKY SR.

Účel




financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
financovanie investícii do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním
prevádzky a zamestnanosti,
splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo zdravotným poisťovniam.

Vylúčené oblasti financovania
Finančnú pomoc prostredníctvom COVID úveru je možné poskytnúť všetkým MSP okrem:
 pomoci v prospech MSP pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry,
 pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych
výrobkov;
 pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
o ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov
kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými
podnikmi;
o ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
 pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a
prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou
činnosťou;
 pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred
dovážaným.
Ak MSP pôsobí v sektoroch uvedených v odsekoch a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom
alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu oprávnených
oblastí, vzťahuje sa táto finančná pomoc poskytovaná v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo
na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že klient zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov,
ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch
vylúčených z rozsahu pôsobnosti pomoci neboli podporované z pomoci de minimis.

Výška úveru
Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu klienta za rok 2019,
pričom
 minimálna výška je
100.000,- EUR
 maximálna výška je
500.000,- EUR

Zabezpečenie úveru



záruka za úver poskytnutá Ministerstvom financií SR po splnení podmienok definovaných v
úverovej zmluve uzavretej s klientom,
v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík môže EXIMBANKA SR dohodnúť s
klientom ďalšie zabezpečenie úveru a nástroje na vymožiteľnosť práva.

Na poskytnutie Úveru na podporu udržania prevádzky – COVID úver nie je právny nárok.

