
Tatra banka 

AntiCorona úvery so štátnou zárukou 



Záručné 
schémy – 
právny 
rámec 

Štátna záruka 
(predpoklad od júna, predbežné 

podmienky)  

SIH Antikorona 

záruka 

EIF InnovFin  

Covid 19 

Výška záruky: 
90%-80% záruka štátu / bez max. 

stropu 

80% záruka / 50% 

strop na celé portfólio 

80% záruka / bez max. 

stropu 

Dlžníci: Všetky právnické osoby v SR 
MSP (max. 250 

zamestnancov) 

MSP (max. 500 

zamestnancov.) 

Druh úveru: Splátkový úver Kontokorent Kontokorent 

Celkový objem 

úverov pre TB: 
niekoľko 100 mio. EUR  Približne 20 mio. EUR  Približne 40 mio. EUR 

Výška úveru: 
bez limitu, pri vyšších úveroch štát 

schvaľuje záruku individuálne 
Max. EUR 1.180.000 Max. EUR 7.500.000 

Účel: Financovanie prevádzky 
Financovanie 

prevádzky 
Financovanie prevádzky 

Splatnosť: 2 – 6 rokov 1 – 4 rokov 1 – 6 rokov 

Cena: Nižšia ako štandard 0,7% – 2,0% p.a. Nižšia ako štandard 

Poplatok za 

záruku: 
V súlade s odporúčaním Európskej 

komisie 
bez poplatku bez poplatku 

Sprac. popl.: bez poplatku bez poplatku štandardný 

Iné podmienky: 

Obmedzenia týkajúce sa splácania 

existujúcich úverov; dodatočné 

zabezpečenie; zákaz výplaty 

dividend, atď. 

Obmedzenia týkajúce 

sa splácania 

existujúcich úverov 

žiadne 



Štátna 
záruka 
 

Štátna záruka 
(predpoklad od júna, predbežné 

podmienky)  

SIH Antikorona 

záruka 

EIF InnovFin  

Covid 19 

Výška záruky: 
90%-80% záruka štátu / bez max. 

stropu 

80% záruka / 50% 

strop na celé 

portfólio 

80% záruka / bez 

max. stropu 

Dlžníci: Všetky právnické osoby v SR 
MSP (max. 250 

zamestnancov) 

MSP (max. 500 

zamestnancov.) 

Druh úveru: Splátkový úver Kontokorent Kontokorent 

Celkový objem 

úverov pre TB: 
niekoľko 100 mio. EUR  

Približne 20 mio. 

EUR  

Približne 40 mio. 

EUR 

Výška úveru: 
bez limitu, pri vyšších úveroch 

schvaľuje záruku individuálne 
EUR 1.180.000 EUR 7.500.000 

Účel: Financovanie prevádzky 
Financovanie 

prevádzky 

Financovanie 

prevádzky 

Splatnosť: 2 – 6 rokov 1 – 4 rokov 1 – 6 rokov 

Cena: Nižšia ako štandard 0,7% – 2,0% p.a. 
Nižšia ako 

štandard 

Poplatok za 

záruku: 

V súlade s odporúčaním Európskej 

komisie 
bez poplatku bez poplatku 

Sprac. popl.: bez poplatku bez poplatku štandardný 

Iné 

podmienky: 

Obmedzenia týkajúce sa splácania 

existujúcich úverov; dodatočné 

zabezpečenie; zákaz výplaty dividend 

Obmedzenia 

týkajúce sa 

splácania 

existujúcich úverov 

Obmedzenia 

týkajúce sa 

splácania 

existujúcich úverov 



SIH 
Antikorona 
záruka 
 

Štátna záruka 

(predpoklad od júna, 

predbežné podmienky)  

SIH Antikorona 

záruka 
EIF InnovFin  

Covid 19 

Výška záruky: 
90%-80% záruka štátu / bez max. 

stropu 

80% záruka / 50% strop na 

celé portfólio 
80% záruka / bez 

max. stropu 

Dlžníci: Všetky právnické osoby v SR 
MSP (max. 250 

zamestnancov) 
MSP (max. 500 

zamestnancov.) 

Druh úveru: Splátkový úver Kontokorent Kontokorent 

Celkový objem 

úverov pre TB: 
niekoľko 100 mio. EUR  Približne 20 mio. EUR  

Približne 40 mio. 

EUR 

Výška úveru: 
bez limitu, pri vyšších úveroch 

štát schvaľuje záruku individuálne EUR 1.180.000 EUR 7.500.000 

Účel: Financovanie prevádzky Financovanie prevádzky 
Financovanie 

prevádzky 

Splatnosť: 2 – 6 rokov 1 – 4 rokov 1 – 6 rokov 

Cena: Nižšia ako štandard 0,7% – 2,0% p.a. 
Nižšia ako 

štandard 

Poplatok za 

záruku: 
V súlade s odporúčaním 

Európskej komisie bez poplatku bez poplatku 

Sprac. popl.: bez poplatku bez poplatku štandardný 

Iné 

podmienky: 

Obmedzenia týkajúce sa 

splácania existujúcich úverov; 

dodatočné zabezpečenie; zákaz 

výplaty dividend 

Obmedzenia týkajúce sa 

splácania existujúcich úverov 

Obmedzenia 

týkajúce sa 

splácania 

existujúcich úverov 



EIF InnovFin 

Covid 19 
 
 

Štátna záruka 

(predpoklad od júna, 

predbežné podmienky)  

SIH Antikorona 

záruka 

EIF InnovFin  

Covid 19 

Výška záruky: 
90%-80% záruka štátu / bez max. 

stropu 

80% záruka / 50% strop 

na celé portfólio 

80% záruka / bez max. 

stropu 

Dlžníci: Všetky právnické osoby v SR 
MSP (max. 250 

zamestnancov) 

MSP (max. 500 

zamestnancov.) 

Druh úveru: Splátkový úver Kontokorent Kontokorent 

Celkový objem 

úverov pre TB: 
niekoľko 100 mio. EUR  Približne 20 mio. EUR  Približne 40 mio. EUR 

Výška úveru: 
bez limitu, pri vyšších úveroch 

štát schvaľuje záruku individuálne 
EUR 1.180.000 EUR 7.500.000 

Účel: Financovanie prevádzky Financovanie prevádzky Financovanie prevádzky 

Splatnosť: 2 – 6 rokov 1 – 4 rokov 1 – 6 rokov 

Cena: Nižšia ako štandard 0,7% – 2,0% p.a. Nižšia ako štandard 

Poplatok za 

záruku: 
V súlade s odporúčaním 

Európskej komisie 
bez poplatku bez poplatku 

Sprac. popl.: bez poplatku bez poplatku štandardný 

Iné 

podmienky: 

Obmedzenia týkajúce sa 

splácania existujúcich úverov; 

dodatočné zabezpečenie; zákaz 

výplaty dividend 

Obmedzenia týkajúce 

sa splácania 

existujúcich úverov 

Obmedzenia týkajúce sa 

splácania existujúcich 

úverov 



Innovfin /  
Antikorona 
– výzvy 
 

Oprávnení klienti 

• podnik v ťažkostiach nie je oprávnený 

• Len „malí a strední klienti“ (250 resp. 500 

zamestnancov) 

 

Objem  

• obmedzená výška garančného programu 

• obmedzená výška úveru 

 

Účel 

• financovanie prevádzky 

 

Druh záruky 

• dodatočné podmienky 

• mnoho záväzkov pre banku 



Štátna záruka 
– výzvy 
 

Oprávnení klienti 

• podnik v ťažkostiach nie je oprávnený 

 

Objem 

• úvery vo vyšších objemoch budú schvaľované 

štátom individuálne 

 

Účel 

• financovanie prevádzky 

 

Druh záruky 

• dodatočné podmienky 

• mnoho záväzkov pre banku 



Záručné 
schémy – 
pohľad 
banky/klient
a 
 

Čas 

• veľmi dlhý čas implementácie (3 mesiace od 

začiatku krízy) 

 

Dostane úver každý klient? 

• Banka bude posudzovať individuálne každú 

žiadosť (životaschopnosť klienta v budúcnosti) 

• Záruka nekryje 100% 

• Jedná sa o úver, nie dotáciu t.j. musí byť 

zaplatený a banka bude posudzovať schopnosť 

klienta zaplatiť úver v budúcnosti zohľadňujúc už 

aj ostatné úvery klienta 

 

Náklady pre klienta 

• Výhodnejšie úrokové sadzby 

• Možnosť získať dotáciu na úroky od štátu 

 

 


