
Spoločnosti pôsobiace na Slovensku 
poznajú bankové produkty 
a na banky sa obracajú ako na 
hodnoverný zdroj informácií. Vedia, 
že bankové inštitúcie sú schopné 
im poradiť a pomôcť aj pri rôznych 
dodávateľsko-odberateľských 
vzťahoch.
Na trhu existujú aj iné možnosti 
riešenia finančných záruk, ktoré 
prinášajú poisťovne. Tie sa snažia 
byť čoraz viac konkurencieschopné 
voči bankám a ponúkať poistné 
produkty, ktoré sú alternatívou 
zabezpečenia financovania.
RENOMIA, ako sprostredkovateľ 
v oblasti poistenia a risk 
managementu, ponúka pre svojich 
klientov aj produkty z finančného 
sektora, ako je napr. poistenie záruk 
(bonding).

Bežne spoločnosti využívajú 
bankovú záruku, v ktorej sa 
banka neodvolateľne zaväzuje 
zaplatiť veriteľovi (oprávneného 
zo záruky) určitú peňažnú sumu 
podľa obsahu záručnej listiny, ak 
dlžník (príkazca záruky) nesplní svoj 
záväzok.

Alternatívou k nej je poistenie záruk, 
zdroj zabezpečenia financovania 
prostredníctvom poisťovní, určený 
najmä pre všetkých dodávateľov, 
ktorí v súvislosti s účasťou vo 
výberovom konaní potrebujú pre 
seba či svojich odberateľov ručenie.
Poistné záruky majú podobný 
charakter ako bankové záruky, ale 
najväčšou výhodou je, že nezvyšujú 
úverovú angažovanosť banky voči 

klientovi, a tak umožňujú využiť 
aktíva na ďalšie podnikateľské 
činnosti.
Špecialisti RENOMIA Trade Credit 
vedia s klientmi odkonzultovať 
správny typ záruky a navrhnúť 
riešenie šité na mieru pre každú 
spoločnosť.

Na trhu existuje viacero typov 
záruk:
● Neplatobné záruky – záruka za 
ponuku, akontačná záruka, záruka 
za riadne vykonanie diela, záruka 
na zádržné, záruka za kvalitu diela 
v záručnej dobe.
● Platobné záruky – využívajú sa 
najmä na úhradu dodávky tovaru 
alebo služby. Na Slovensku často 
požadujú tento typ záruk v bankách 
odberatelia pre svojich zahraničných 
dodávateľov. Ak schváli takúto 
záruku poisťovňa, klient môže 
uvoľnené financie využiť na svoje 
obchodné aktivity. V RENOMIA 
máme aj také skúsenosti, keď 
sme klientovi odporučili, že 
najvýhodnejšie riešenie pre neho je 
využiť bankovú záruku. V budúcnosti 
však vieme opätovne dopytovať 

ponuku pre klienta od poisťovní.
● Špeciálne záruky – záruka za 
colný dlh a záruka za spotrebnú 
daň z minerálnych olejov, vína, piva, 
liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Poistenie záruk prostredníctvom 
poisťovne je pre klientov výhodné 
hneď z niekoľkých dôvodov:
● ide o alternatívu k bankovej 
záruke, nezvyšuje úverovú 
angažovanosť v bankách
nezaťažuje cash flow, nevyžaduje sa 
zabezpečenie
● finančné prostriedky nebudú 
viazané a môžu byť investované do 
podnikania
● platí sa len poistné, ktoré je nižšie 
ako suma, ktorá je vinkulovaná 
v banke

Ak sa chcete dozvedieť viac 
o poistení záruk, vieme Vám 
v RENOMIA poradiť a navrhnúť 
riešenie.
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Poistenie záruk (bonding) ako alternatívny 
zdroj zabezpečenia financovania
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Spolupracujeme so stabilnými poisťovacími spoločnosťami v SR aj v zahraničí a starostlivo posudzujeme desiatky poisťovacích produktov.
S Vami potom vyberáme tú najvhodnejšiu kombináciu a zároveň využívame našej veľkosti k dojednaniu tých najvýhodnejších podmienok. Rýchlo, pre Vás a s radosťou.

� Detailne poznáme slovenský aj medzinárodný poisťovací trh
� Prinášame poradenský prístup založený na znalosti odborov a našich špecializáciách
� Zabezpečíme rýchlu likvidáciu škôd
� Poskytujeme všetky druhy poistení podľa potreby

Vždy vo Vašom záujme.

Špičkové poradenské služby
v oblasti poistenia a risk managementu

Ceníme si našej nezávislosti, ktorá nám umožňuje stáť vždy na strane klienta.
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„Poisťovne dokážu konkurovať 
bankám v bankových zárukách.“


