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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 9. března 2016

CESTOU K ÚSPORÁM A VYŠŠÍ
KONKURENCESCHOPNOSTI JE ÚVĚR
EUROENERGIE OD KOMERČNÍ BANKY
-

Konkurenceschopnost českých firem podpoří zvýhodněné financování
energetických úspor od KB

-

Komerční banka je jedinou bankou v ČR, která ve spolupráci s EIB
poskytuje úvěr EuroEnergie s 80% zárukou a úrokovým zvýhodněním
0,3 % p. a.

-

Na financování energeticky úsporných projektů je připraven úvěr
EuroEnergie ve výši od 1 do 136 milionů Kč

Komerční banka (KB) otevírá nečekaný zdroj mimořádně výhodného financování – úvěr
EuroEnergie. Malé a střední podniky získávají díky 80% záruce od EIB (Evropská investiční
banka) výhodnější úrokovou sazbu o 0,3 % p. a. Společně s možností splácet úvěr až 15 let
a s komplexním poradenským servisem od KB se jedná o výjimečnou příležitost, jak snížit
náklady za energie a zefektivnit své podnikání. Komerční banka je jedinou bankovní
institucí v ČR, která tento výhodný úvěr od letošního února poskytuje.
„Unikátní úvěr EuroEnergie rozšiřuje naši paletu zvýhodněného financování z evropských
zdrojů a přináší další podporu růstu malého a středního podnikání v České republice.
Věřím, že EuroEnergie bude pro řadu firem nástrojem, jak zvýšit svoji konkurenční výhodu
a zároveň se i vypořádat s dopady nové legislativy v oblasti hospodaření s energiemi,“
uvedla ke spuštění nabídky Iveta Ocásková, výkonná ředitelka korporátního bankovnictví
Komerční banky.
Úvěr lze čerpat například na zateplení, rekonstrukci vytápění nebo vzduchotechniky, využití
odpadního tepla nebo obnovu výrobního zařízení s nižšími nároky na energie. Celkový
objem alokovaných prostředků na zvýhodněné financování činí pro následující dva roky
75 milionů EUR (cca 2 miliardy Kč). Úvěr EuroEnergie je poskytován ve výši
od 1 do 136 milionů Kč se splatností od 3 do 15 let.
Spuštění nabídky úvěrového programu EuroEnergie navazuje na evropskou iniciativu
PF4EE - Private Finance for Energy Efficiency (Soukromé finance pro energetickou
účinnost), která přináší firmám snazší realizaci energetických úspor. Úvěr EuroEnergie lze
kombinovat s dotačními tituly, především s programem OPPIK (Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) - Úspory energie.
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Specialisté Komerční banky z KB EU Point jsou připraveni poradit firmám s výběrem a
získáním vhodné dotace, sepsáním žádostí a zajistí také konzultace s odborníky na
financování energetiky, ať už přímo z Komerční banky nebo partnerských společností, které
se zabývají energetickými úsporami.
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