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EKONOMICKÉ BUSINESS BALÍKY
Svätý Vincent a Grenadíny (SVG)

1. Založenie off-shore spoločnosti na St.Vincent and the Grenadines
▪ formy IBC (INC, CORP, LTD) alebo LLC
▪ možnosť poskytnutia nominee riaditeľov, akcionárov (majiteľov)
▪ založenie firmy za jeden deň, doručenie dokumentov do týždňa
Cena za založenie spoločnosti:
Ročný poplatok je započítaný do ceny*

1.490,- EUR

* Ročný poplatok za prvý kalendárny rok je započítaný do ceny založenia. Poplatok za ďalší kalendárny rok je splatný vždy do konca
predošlého kalendárneho roka. Do cien nie sú započítané poplatky za príp. poskytovanie nominees a pod.

2. Otvorenie účtu v off-shore banke na St.Vincent and the Grenadines
▪ overená karibská banka, dlhoročná prítomnosť na trhu, bezproblémové prevody
▪ možnosť otvorenia účtov pre:
● občanov SR a EÚ (osobné účty)
● podnikateľov a spoločnosti (podnikateľské - corporate účty, EU a mimo EU)
● off-shore spoločnosti (podnikateľské - corporate účty)
▪ Internetbanking - možnosť autorizácie bezpečnostným kódom
▪ bankové karty MasterCard s denným limitom 800,- EUR na výber z ATM a 1.600,- EUR
na nákupy*
▪ ďalšie bankové služby (obchodovanie na Forexe, investície, fondy a pod.)
Poplatok za otvorenie účtu:

700,- EUR

*Poplatok za vydanie karty nie je započítaný do poplatku za otvorenie účtu.

3. Otvorenie účtu v banke v Českej republike
▪ overená komerčná banka v Česku, dlhoročná prítomnosť na trhu, bezproblémové
prevody
▪ možnosť otvorenia účtov pre:
• off-shore spoločnosti registrované na SVG
• off-shore spoločnosti registrované v Belize aj inde*
▪ Internetbanking - možnosť autorizácie bezpečnostným tokenom aj sms
▪ bankové karty MasterCard a Visa s denným limitom 1.600,- EUR na výber z ATM
▪ ďalšie bankové služby (obchodovanie na Forexe, investície, fondy a pod.)
Poplatok za otvorenie účtu:
*Informujte sa telefonicky
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EKONOMICKÉ BUSINESS BALÍKY
Svätý Vincent a Grenadíny (SVG)

4. Economic Business Package - Výhodný obchodný balík (spoločnosť + účet)
Ak si pri založení SVG spoločnosti objednáte aj otvorenie účtu, ušetríte 200,- EUR:
▪ spoločnosť + roč. poplatok + účet v off-shore (SVG) banke:

1.990,- EUR

5. Economic Business Package - Výhodný obchodný balík (spoločnosť + účet)
Ak si pri založení SVG spoločnosti objednáte aj otvorenie účtu, ušetríte 300,- EUR:
▪ spoločnosť + roč. poplatok + účet v českej banke:



2.690,- EUR

Táto akciová ponuka platí od 1.3.2017 až do odvolania.
K cenám sa nepripočítava DPH.
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