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Splátkový úver pre podnikateľov so zárukou EaSI 
  

 
Základné informácie  
 
Zvýhodnený splátkový úver poskytnutý v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej 

inovácie (EaSI)  je určený pre  začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, firmy, slobodné povolania 

a poľnohospodárov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky poskytnutia úveru.  

 

Maximálna výška úveru je 25 000 EUR.  

 

Splátkový úver so zárukou EaSI je poskytovaný bez zabezpečenia nehnuteľnosťou so zníženou úrokovou 

sadzbou o 1,5 % až do 3 % ročne  v porovnaní so štandardným nezabezpečeným úverom.  

 

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické 

investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k 

podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k 

financovaniu. 

 
 
Podmienky programu 
 
Dňa  15. 12. 2017  uzatvorila Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) s Európskym investičným fondom (EIF) 

záručnú zmluvu na mikrofinancovanie zameraného na uľahčenie prístupu k financovaniu pre 

mikropodnikateľov, slobodné povolania, vrátane začínajúcich podnikateľov  prostredníctvom zvýhodnených 

podmienok financovania, a to znížených požiadaviek na zabezpečenie a zníženej úrokovej sadzby 

krytím časti úverového rizika zo strany EIF.  

 

Celkový objem portfólia úverov zabezpečených zárukou EaSI predstavuje sumu   20 000 000  EUR.   

 

Cieľom programu  je  zvýšiť dostupnosť a prístupnosť financovania  vo fáze  start - up, rozbehu alebo 

rozvoja  podnikania a najmä pre podnikateľov zamestnávajúcich znevýhodnené osoby (strata zamestnania, 

problém opätovne sa zamestnať, diskriminácia) za účelom: 

 

 

 založenia alebo rozvoja existujúceho podnikateľského subjektu   
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 podpory zamestnanosti a sociálneho aspektu zamestnanosti (vytvárať kvalitné, udržateľné pracovné 

miesta a pomáhať zlepšovať pracovné podmienky)   

 podpory financovania produktívnych investícií, čím si zabezpečia rozvoj podnikania alebo vytvorenie 

pracovného miesta, na ktoré by vzhľadom na štandardné podmienky banky nezískal financovanie, 

resp. získal za horších podmienok. 

 
 
 Podmienky financovania:  
 

 maximálna výška splátkového úveru predstavuje 25 000 EUR 

 splatnosť od 3 mesiacov do 72 mesiacov 

 možnosť odkladu splátky istiny do 6 mesiacov od podpisu zmluvy o úvere na žiadosť klienta  

 bez zabezpečenia nehnuteľnosťou 

 majoritní vlastníci spoločnosti (právnickej osoby podnikateľa) pristúpia k záväzku, ( v prípade fyzickej 

osoby podnikateľa -  bez zabezpečenia)  

 zvýhodnená úroková sadzba oproti štandardnej úrokovej sadzbe pre nezabezpečený úver 

 úverové zmluvy musia byť uzatvorené najneskôr do konca do 14. 12. 2020  

Pre koho je program určený 
 
Splátkové úvery zaradené do portfólia krytého portfóliovou zárukou EaSI sú určené začínajúcim 

podnikateľom, živnostníkom, firmám, slobodným povolaniam a poľnohospodárom: 

 s počtom zamestnancov menej ako 10, 

 so sídlom na území SR 

 s ročný obratom, resp. celkovými aktívami do 1 mil. EUR  

 voči ktorým nie sú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácia, nútená správa, žiadne záväzky 

po lehote splatnosti  voči štátnym a finančným inštitúciám,   

 nepodnikajúcim  v oblasti vylúčených odvetví alebo nemá významnú závislosť na jeden alebo viaceré 

obmedzené sektory 

Vylúčené odvetvia  

Tabakový priemysel, destilácia alkoholu, obchod s tabakovými výrobkami a alkoholom, výroba 

a obchodovanie so zbraňami, hazardné hry, kasína, ľudské klonovanie a genetická modifikácia 

organizmov, IT služby naviazané na obmedzené odvetvia.  


