Podklady k žiadosti o poskytnutie priameho úveru na financovanie
investície/technológie/ vystavenie bankovej záruky
1. Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Žiadateľ doloží podľa
znenia vo Výpise z obchodného registra „Ďalšie právne skutočnosti“ (v prípade
zmeny výšky základného imania, zmeny stanov a pod. kópie zápisov,
objasňujúcich dôvod uvedených zmien).
2. Stanovy spoločnosti, spoločenská zmluva, zakladateľská listina (všetky ich platné
dodatky).
3. Účtovné výkazy na tlačivách MF SR za posledné 2 ukončené hospodárske roky
v plnom rozsahu vrátane príloh. Výrok a správa audítora za posledné 2 ukončené
hospodárske roky ak spoločnosť podlieha auditu. Ak je spoločnosť súčasťou
konsolidácie skupiny, požaduje sa predloženie i konsolidovaných účtovných
výkazov.
4. Výročné správy (platí iba pre akciové spoločnosti) za posledné 2 roky.
5. Účtovné výkazy na tlačivách MF SR bežný rok (k ultimu ukončeného mesiaca s
porovnateľným obdobím za predošlý rok).
6. Daňové priznanie za posledný rok, resp. Dodatočné daňové priznanie (kópia
overená notárom alebo Daňovým úradom, vrátane prílohy).
7. Informácie o spoločnosti a predmete financovania (podľa Prílohy č.1).
8. Kontrakt – verzia v cudzom jazyku s úradným prekladom súdneho znalca.
9. Potvrdenie príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne a všetkých
zdravotných poisťovní, v ktorých sú poistení zamestnanci, že nie sú evidované
záväzky po lehote splatnosti. V prípade, ak sú evidované voči niektorej z vyššie
uvedených inštitúcií
záväzky po lehote splatnosti uzatvorené dohody o
splátkových kalendároch doplnené prehlásením príslušnej inštitúcie, že
spoločnosť dodržuje splátkové kalendáre a nemá iné záväzky po lehote splatnosti
ako tie, ktoré sú obsiahnuté v splátkových kalendároch. ( Nepožaduje sa pri
zahraničných subjektoch).
10. Prehlásenie vývozcu/žiadateľa o dodržaní zákonných ustanovení proti korupcii
v medzinárodnom obchode
11. Dotazník o vplyve vývozu na životné prostredie.
12. Prípadne iné dokumenty podľa požiadavky EXIMBANKY SR.

V prípade, že údaje sú súčasťou výročnej správy resp. podnikateľského zámeru, nie
je potrebné ich uvádzať samostatne.
Upozorňujeme, že všetky požadované doklady musia byť originály, podpísané
štatutárnym zástupcom, s kópiami pripravenými na overenie, respektíve notársky
overené kópie.
Pozn.: Ak sa jedná o klienta EXIMBANKY SR s ktorým sú už uzatvorené zmluvné
vzťahy, budú doložené iba podklady, ktoré neboli EXIMBANKE SR doteraz
predložené.

