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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 21. ledna 2015

KOMERČNÍ BANKA PŘICHÁZÍ S UNIKÁTNÍ
NABÍDKOU FINANCOVÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍCH
PODNIKATELŮ BEZ PODNIKATELSKÉ HISTORIE
-

Výhodné podmínky úvěru se zárukou Evropského Investičního fondu;

-

Financovat je možné všechny náklady spojené s rozjezdem podnikání;

-

Ucelená nabídka produktů pro začínající podnikatele.

Komerční banka ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) nabízí jako
první banka na českém trhu financování projektů začínajících podnikatelů. Produkt
Profi úvěr Start je určen pro fyzické osoby podnikatele i malé a střední firmy.
Výjimečnost produktu spočívá především v tom, že klienti nemusí prokazovat
žádnou podnikatelskou historii a k získání úvěru stačí dobrý podnikatelský záměr.
Doposud totiž mohli na českém bankovním trhu běžně získat prostředky maximálně
ve výši několika desítek tisíc korun.
Úroková sazba Profi úvěru Start je maximálně 9,9 % p.a. a klienti mohou získat až
1 milion korun s pětiletou splatností. Úvěry jsou až do výše 80 % zajištěny
Evropským investičním fondem.
„Česká republika v uplynulém roce zaznamenala nejvyšší nárůst nových firem za
posledních sedm let. Většina z nich tak bude v začátcích hledat možnosti
financování. Velice mě proto těší, že se nám s podporou EIF podařilo nabídnout
těm, kteří jsou ve svém podnikání na startovní čáře produkt, díky němuž budou
moci snadněji realizovat své záměry“, uvedl Albert Le Dirac’h, předseda
představenstva a generální ředitel Komerční banky.
Zvýhodněné úvěry je možné využít k financování oběžných prostředků, provozních
a investičních potřeb. Vyřízení záruky je jednoduché a zcela zdarma.
Začínající podnikatelé mohou z nabídky Komerční banky využít i další speciální
produkty jako např. běžný účet zdarma nebo startovací úvěrové limity pro kreditní
karty a povolené debety.
Detailní informace o Profi úvěru Start získají zájemci na pobočkách KB nebo na
infolince 800 521 521.
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Program Microfinance využívá podpory Evropské unie v rámci záručního mechanismu zřízeného
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013 o programu Evropské unie pro
zaměstnanost a sociální inovace (“EaSI”)
Záruka v programu COSME využívá Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a
středních podniků (COSME) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci
Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementování produktivních
investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.
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