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KOMERČNÍ BANKA POSKYTNE SVÝM
KLIENTŮM ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY
EUROINOVACE V OBJEMU 4,2 MILIARDY KČ
Komerční banka nabízí firemním klientům úvěr EuroInovace s výhodnějšími
parametry. Prostřednictvím nově uzavřeného kontraktu s Evropským
investičním fondem (EIF) došlo ke zlepšení podmínek celého programu a
k navýšení objemu financování pro nadcházející dva roky o 4,2 miliardy Kč.
Jedná se o nejvyšší částku určenou pro české banky. V rámci tohoto
programu KB v uplynulém období alokovala na podporu inovativních projektů
klientů již více než 3 miliardy Kč.
„Zvýhodněný úvěr EuroInovace zapadá do dlouhodobé strategie Komerční banky
zaměřené na podporu českých podnikatelů a firem. Inovativnost našich klientů
přitom hraje klíčovou roli při zvyšování jejich konkurenceschopnosti jak na
domácích, tak zejména na zahraničních trzích. Naše zkušenosti potvrzují, že o
zvýhodněné financování inovací je mezi českými firmami mimořádný zájem,“ uvedl
Radek Basár, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v Komerční
bance.
Úvěr EuroInovace je určen na krytí investičních a provozních potřeb klientů
v souvislosti s financováním jejich inovativních projektů. Shodně jako v předchozích
dvou letech je záběr podporovaných aktivit široký, jedná se například o financování
investic do vývoje výrobků, procesů, služeb nebo investic do výzkumu a vývoje.
Klienti Komerční banky získají úvěr s automatickou zárukou EIF a výhodnější
cenové podmínky (než u standardního investičního úvěru) s nižšími nároky na
zajištění. Záruka EIF nejen snižuje požadavky na zajištění ze strany klienta, ale také
zjednodušuje proces administrace a zaručuje výhodnější úrokovou sazbu.
Parametry úvěru poskytnutého v rámci programu EuroInovace byly nastaveny tak,
aby reflektovaly potřeby širokého spektra klientů Komerční banky. Výše úvěru může
být od 700 tisíc až do 190 milionů Kč, volit lze mezi pohyblivou nebo pevnou
úrokovou sazbou a doba splatnosti je až 10 let.
Úvěr EuroInovace je určen pro malé a střední podniky s ročním obratem do 50 mil.
EUR nebo bilanční sumou aktiv do 43 mil. EUR, s maximálně 250 zaměstnanci a
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také podniky se střední kapitalizací, které zaměstnávají méně než 500
zaměstnanců.
Při přípravě financování projektů jsou vedle bankovních poradců klientům
k dispozici také regionální EU Point specialisté Komerční banky, kteří poskytují
komplexní poradenský servis v oblasti dotací z fondů EU i jiných zdrojů.
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KOMERČNÍ BANKA je jedinou českou veřejně obchodovanou bankou. K 30. březnu 2015 měla KB 42 461 akcionářů, z toho 37 322 fyzických osob z České republiky. Komerční banka
udržuje solidní úroveň kapitálu a likvidity i ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce a je připravena na splnění
požadavků regulačního rámce Basel 3 zaváděných postupně od roku 2014.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.
Celkem 8 434 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 759
bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,3 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz
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