Program COVID III s NEY SD
Zaručené provozní úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pro koho je úvěr určen
• Záruční program COVID III podporovaný ČMZRB je určený pro právnické a fyzické osoby
podnikatele z celé ČR s maximálně 500 zaměstnanci, jejichž ekonomické aktivity jsou
omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
Podporované sektory
• Zemědělství, lesnictví, výroba, obchod, doprava, služby a další,
• (CZ-NACE A, B08, C vyjma oddílů 12 a 19, D, E, F, G, H, I, J, M, N, P, Q, R vyjma oddílu 92, S).
Účel úvěru
• Financování provozních potřeb - např. mezd, nájemného, plateb za energie, úhrady odavatelských faktur,
pořízení zásob, materiálu apod.
Maximální výše úvěru
• Maximální výše úvěru v rámci COVID III je u NEY SD 30 mil. Kč.
Omezení výše úvěru
• Max do dvojnásobku ročních mzdových nákladů žadatele (včetně nákladů na sociální zabezpečení a nákladů
na agenturní zaměstnance) za rok 2019 nebo za poslední dostupný rok nebo,
• max do 25 % celkového obratu žadatele v roce 2019,
• na základě čestného prohlášení klienta (s náležitým zdůvodněním) o jeho o potřebách v oblasti likvidity, lze
úvěr navýšit nad výše uvedené limity tak, aby došlo k pokrytí likvidity pro nadcházejících 12 měsíců.
Do kdy je možné jednání úvěru
• Nejpozději do 31. 12. 2020
Splatnost úvěru
• Nejdříve 1.1.2021. Úvěry poskytované NEY SD jsou v rámci programu COVID III poskytovány se splatností
6 měsíců až 3 roky.
Maximální výše záruky ČMZRB
• 90 % zaručovaného úvěru u žadatelů do 250 zaměstnanců,
• 80 % zaručovaného úvěru u žadatelů od 250 do 500 zaměstnanců.
Další podmínky
• Platnost záruky je podmíněna zveřejněním příjemce úvěru včetně jeho skutečného majitele.
• Klient může mít uzavřenu pouze jednu smlouvu o úvěru s podporou COVID III.
• Úvěr nelze použít na refinancování dříve poskytnutých úvěrů nebo splátku jiného úvěru.

Kontakty
Veškeré informace týkající se získání úvěru v rámci programu COVID III vám rádi sdělí naši zaměstnanci:
• covid linka: 777 850 753
• e-mail: covid@ney.cz
• osobně: Rohanské nábřeží 15, 186 00 Praha 8

www.ney.cz

NEY spořitelní družstvo
 Založeno roku 1999
 Stabilní finanční instituce, která poskytuje finanční služby
svým členům z řad občanů, živnostníků a firem v ČR již 2O let.
 Ke každému klientovi máme osobní přístup.
 Dohled nad námi vykonává Česká národní banka.
 Dlouhodobě nabízíme nejlépe úročený termínovaný vklad
na trhu. Poskytujeme firemní i spotřebitelské úvěry.
 Pobočky máme v Praze a Brně.
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