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Produkty EXIMBANKY SR s financovaním
prostredníctvom EIB

1) Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou
do 2 rokov
2) Priamy úver na nákup a modernizáciu technológie
a súvisiacej infraštruktúry
3) Priamy úver na financovanie investície v zahraničí
4) Financovanie odloženej splatnosti - novinky

1) Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do
dvoch rokov (s financovaním prostredníctvom EIB)
Financovanie prevádzkových potrieb - materiálových a ostatných
nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu až na
obdobie 2 rokov (rozhodujúca je dĺžka kontraktu)
Splatnosť v nadväznosti na platobnú podmienku kontraktu

Čerpanie - jednorazovo alebo postupne, priamou úhradou ešte
neuhradených dodávateľských faktúr a/alebo refundáciou už
uhradených dodávateľských faktúr s dátumom vystavenia nie starším
ako 6 mesiacov ku dňu čerpania jednotlivej časti úveru

2) Priamy úver na nákup a modernizáciu technológie a
súvisiacej infraštruktúry (s financovaním prostredníctvom EIB)
Financovanie do výšky 85% z nákladov na nákup
alebo na modernizáciu technológie a súvisiacej
infraštruktúry , s možnosťou refinancovania už
uhradených faktúr dodávateľovi, ktorých dátum
vystavenia nie je starší ako 6 mesiacov ku dňu
čerpania úveru
Úver sa poskytuje na obdobie 7 rokov odo dňa
prvého čerpania úveru (v prípade, že ide
o špecifickú, finančne náročnú technológiu,
možnosť poskytnutia dlhšej splatnosti)

Odklad splátok ½ roka po načerpaní úveru

3) Priamy úver na financovanie investície v zahraničí (s
financovaním prostredníctvom EIB)
Úver na podporu investičných aktivít v zahraničí, ktorý je možné poskytnúť do výšky 85%
hodnoty investície
Dlhodobý úver, ktorý sa spláca v pravidelných splátkach (spravidla ½ ročné), s možnosťou
odkladu prvej splátky po dobu 6 mesiacov od ukončenia dodávok, resp. uvedenia
investície do prevádzky
Majoritné postavenie v zahraničnej spoločnosti
Možnosť financovania - základné podmienky:
Nová investícia alebo investícia, ktorou slovenská spoločnosť získa vlastníctvo alebo
majetkový podiel v už existujúcej zahraničnej spoločnosti za účelom rozšírenia alebo
modernizácie jej hmotného investičného majetku alebo o investíciu, ktorá
predstavuje dodatočný pracovný kapitál na podporu obchodnej expanzie zahraničnej
spoločnosti
Investícia predstavuje dlhodobý záväzok investora na dobu najmenej 3 rokov
Úver bude použitý na financovanie najmä dlhodobých finančných potrieb v súvislosti
s investíciou; účelom úveru na investíciu môže byť na:
Zaobstaranie prostriedkov na investíciu, dlhodobého, nehmotného alebo
finančného majetku zahraničnej spoločnosti, rozšírenie zásob zahraničnej
spoločnosti, alebo prevádzkové financovanie zahraničnej spoločnosti na
vopred odsúhlasené a kontrolované účely, na ktoré bude zabezpečená
návratnosť poskytovaného úveru.

Novinky EXIMBANKY SR
Financovanie odloženej splatnosti – priamy úver na pohľadávky z
vývozu (možnosť aj z prostriedkov EIB):
Zmena pôvodného produktu -zníženie administratívnych
úkonov
Financovanie odloženej splatnosti faktúr
Na účely podpory vývozu tovarov a/alebo služieb
Do výšky vývoznej faktúry zníženej o spoluúčasť na poistnom
plnení
Spravidla na obdobie jedného roka (s možnosťou obnovenia)

Novinky EXIMBANKY SR
Úvery a bankové záruky do výšky 250 tisíc EUR
Zamerané na malé a stredné podniky
Možnosť využitia financovania prostredníctvom EIB
Zrýchlený schvaľovací proces - jednostupňové schvaľovanie
Menej podkladov k žiadosti

Novinky EXIMBANKY SR - pripravujeme
Elektronizácia – bez nutnosti fyzickej prítomnosti
Komunikácia medzi klientom a EXIMBANKOU
prostredníctvom E-ID
Podpis občianskym preukazom
Žiadosť o poskytnutie úveru
Žiadosť o čerpanie úveru s podkadmi

Ďakujem za pozornosť
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