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Úvery so štátnou zárukou - SIH antikorona záruka 2
OTP Banka sa na pomoc svojim firemným klientom počas koronakrízy zapojila
do výzvy Slovak Investment Holding (SIH). Úvery so štátnou zárukou SIH
antikorona záruka 2 sú určené na podporu slovenskej ekonomiky, preklenutie
finančných ťažkostí a udržanie zamestnanosti. Zvýhodnené úvery poskytuje
OTP Banka nielen mikro, malým a stredným podnikom, ale aj veľkým klientom.
Financovanie je realizované z operačného programu spolufinancovaného
z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), zo zdrojov štátneho
rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF a zo zdrojov štátnych
finančných aktív (ŠFA).
Financovanie so SIH antikorona zárukou 2a je určené pre mikro, malé a stredné podniky
s počtom zamestnancov menším ako 250 a ročným obratom neprekračujúcim 50 mil. EUR
(resp. s ročnými aktívami nižšími ako 43 mil. EUR). Pre podniky, ktoré svojou veľkosťou
nespĺňajú definíciu malého a stredného podniku je vhodný záručný program označený ako
SIH antikorona záruka 2b. Úvery so štátnou zárukou sú určené na pokrytie prevádzkového
kapitálu a obnovovacích investícií. Splátky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 1,9 % p. a. sú
rozložené na obdobie 2 – 6 rokov s možnosťou odkladu splácania istiny a úrokov o 12
mesiacov od prvého čerpania. Maximálna výška úveru je 2 mil. EUR.
Podmienkou poskytnutia úveru je, že žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo reštrukturalizácii.
Súčasne nemôže mať dlh voči sociálnej a zdravotnej poisťovni po splatnosti viac ako 90 dní.
Zároveň musí spĺňať ďalšie podmienky oprávnenosti dané príslušnou schémou štátnej
pomoci.
Podrobnejšie informácie o úveroch so SIH antikorona zárukou 2 sú k dispozícii na stránke
www.otpbanka.sk/uvery-so-sih-antikorona-zarukou-2.
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