CO NENÍ MOŽNÉ S PODPOROU EIB
FINANCOVAT:
Výrobu zbraní a munice, vojenského a policejního vybavení nebo
infrastruktury a vybavení omezující individuální práva a svobodu
lidí (např. detekční střediska v jakékoli formě).
Hazard a související vybavení.
Výrobu, zpracování nebo distribuci tabákových výrobků.
Činnosti zahrnující živá zvířata pro experimentální a vědecké
účely.
Činnosti, které mají za následek dopady na životní prostředí,
jež nejsou z významné

části omezeny a/nebo kompenzovány

(viz také část 3 o souladu s nařízeními EU a národními zákony,
jež se týkají životního prostředí).
Sektory, které jsou považovány za eticky nebo mravně
kontroverzní, např. výzkum v oblasti lidského klonování.
Čistě nemovitostní rozvojové aktivity a financování nákupu
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zemědělské půdy.

DVEŘE K PENĚZŮM
Z EU MÁM TEĎ
MOŽNÁ OTEVŘENÉ

FINANCOVÁNÍ S PODPOROU

KDO MŮŽE FINANCOVÁNÍ
S PODPORU EIB VYUŽÍT:

EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY

před realizací investice (SME) a splňuje jeden z následujících

Společnost, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců
požadavků EIB:

Jste malá nebo středně velká společnost a máte plán,

podíl jiné společnosti na jejím kapitálu činí méně než 25 %,

který chcete realizovat na území ČR? Máme pro Vás

nebo

řešení!

25 % nebo více vlastního jmění vlastní jiná společnost, ale

Nabízíme Vám financování využívající zdrojů od

skupina zaměstnává méně než 250 osob na konsolidovaném

Evropské investiční banky, které jsou poskytovány

základě, nebo

v rámci podpůrného programu „EIB Loan for SMEs“.

25 % nebo více vlastního jmění vlastní veřejný orgán a tento

Z těchto zdrojů můžete čerpat, aniž by se Vám

veřejný orgán je lokálním úřadem s ročním rozpočtem nižším

zvýšila pracnost přípravy podkladů a doba vyřízení

než EUR 10 mil. a se spravovanou oblastí s méně než 5 000

obchodního případu. Všechny potřebné kroky vůči

obyvateli, nebo

Evropské investiční bance zajistí UniCredit Leasing

25 % nebo více vlastního jmění vlastní společnosti nebo

CZ, a.s. Rychle, jednoduše a pro Vás bez námahy.

instituce v souladu s výjimkami uvedenými v Doporučení

VÝHODY FINANCOVÁNÍ
S PODPOROU EIB:

odstavec 2 (tedy společné kapitálové fondy nebo „obchodní

komise č. 2003/361/EC z 6. května 2003, článek 3,
andělé“, za předpokladu, že investují méně než EUR 1.25 mil.
do téže společnosti, do univerzit nebo neziskových výzkumných
středisek, případně institucionální investoři včetně regionálních
S podporou EIB lze financovat stroje a zařízení či

rozvojových fondů).

dopravní techniku.
Financování s podporou EIB lze využít pro všechny
produkty, tj. pro finanční leasing, úvěr, operativní
leasing či splátkový prodej.

PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ:
Celková hodnota projektu do 12.5 mil. EUR.
Minimální doba financování 24 měsíců (podle produktu).
Maximální doba splácení 72 měsíců.

Při splnění podmínek EIB UniCredit Leasing CZ,

Refinancování v Kč.

a.s., garantuje nižší úrokovou sazbu poskytnutého

Splátky fixní, měsíční nebo čtvrtletní.

financování oproti standardní nabídce.
Rychlost – financování se schvaluje v ČR, tudíž se
neprodlužuje doba pro jeho vyřízení.

POSTUP VYŘÍZENÍ:
Klient předloží UniCredit Leasing standardní podkladovou
dokumentaci pro schválení obchodního případu.
Schválení obchodního případu ze strany UniCredit

Dokumentace v českém jazyce.

Leasing CZ, a.s., s podporou EIB.
Uzavření smluvní dokumentace.

