Úver Európskej investičnej banky na zelené investície
pre MSP a Midcap-podniky

EIB je inštitúciou Európskej únie pre dlhodobé financovanie. Jej úlohou je prispievať ku integrácií, k vyrovnanému
rozvoju a ku ekonomickej a sociálnej súdržnosti európskych členských štátov. Keďže EIB disponuje najlepším možným
ratingom (AAA), može si na kapitálových trhoch za výhodných podmienoch zabezpečiť prostriedky, ktoré prostredníctvom nás posunie ďalej na MSP a Mindcap-podniky. MSP a Mindcap-podniky budú nami špeciálne a individuálne
informované o zapojení EIB a o taktiež o vplyve na finančné kondície poskytnutých úverových alebo leasingových financovaní. Rozsiahle informácie o podpore pre MSP a Mincap-podniky od EIB-skupiny nájdete na webovej
stránke EIB (www.eib.org).

Čo je to EIB financovanie?
EIB posilňuje podporu pre európske MSP a Mindcap-podniky tým, že v tomto dôležitom sektore ponúka prístup ku
nevyhnutne potrebným úverovým líniam. Prostriedky môžu byť využité na financovanie zelených investícii.
Aké sú výhody sú ponúknuté pre podniky?
__
Môžete dostať výhodné úrokové sadzby, ktoré sú nižšie ako tie bežné.
__
Môžete si dohodnúť splatnosť alebo plán splátok tak, aby sa prispôsobili rámcovým podmienkam a Cashflow-potrebe
Vášho podniku.
__
EIB-úver Vám umožní dôležité investície do Vášho podniku bez toho, aby bol nevýhodne ovplyvnený Cashflow alebo
likvidita

Musíte vyjadriť súhlas s tým, že a) po oznámení v dostačujúcom časovom predstihu dovolíte zástupcom EIB návštevu
celého priestoru, zariadení a stavebných prác, ktoré sú predmetom úveru a b) na požiadanie EIB môžeme podstúpiť
všetky informácie o Vás na EIB
EIB-úver pre MSP a Mindcap-podniky sú sprostredkované cez nás, takže kontrola žiadosti na úver alebo
leasing a tiež rozhodnutie prebiehajú iba cez nás.
Kontaktuje prosím Vašu klienstku poradkyňu/klientskeho poradcu alebo navštívte jednu z našich filiálok, aby ste
prejednali, či Váš podnik prichádza pre financovanie prostredníctvom aktuálneho EIB produktu do úvahy.

Trochu iná banka

Oberbank AG so sídlom Untere Donaulände 28, 4020 Linz, Rakúsko, zapísaná v obchodnom registri Landesgericht Linz pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v
Slovenskej republike so sídlom Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1660/B, IČO:36 861 146, DIČ: 4020139662

V rámci dohody s Európskou investičnou bankou (EIB, www.eib.org) podporujeme my ako Oberbank malé a
stredné podniky (MSP) a taktiež Midcap-podniky (podniky s menej ako 3.000 zamestnancami v kocerne) pri
financovaní zelených investícii.
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