EXIMBANKA SR

Poznámky

EXIMBANKA SR má na slovenskom ﬁnančnom
trhu špeciﬁcké postavenie. Ako súčasť štátnej
podpory exportu plní úlohy exportno-úverovej
agentúry Slovenskej republiky. Naším hlavným
cieľom je podpora slovenského vývozu a
investícií do zahraničia prostredníctvom
širokej škály produktov.

ÚVERY

ZÁRUKY

POISTENIE

Máte záujem o umiestnenie vašich tovarov
a služieb na zahraničných trhoch?
Potrebujete ﬁnančné prostriedky na rozbehnutie proexportnej výroby?
Uvažujete investovať v zahraničí?
Potrebujete odborné poradenstvo pri štruktúrovaní vývozného projektu?
Chcete zmierniť riziko nezaplatenia vašich vývozných pohľadávok?
Plánujete zúčastniť sa zahraničného tendra?

Využite naše služby
Máme dlhoročné profesionálne skúsenosti.
Ponúkame komplexnú ponuku služieb pod
jednou strechou.
Spolupracujeme so všetkými kategóriami
vývozcov, bez ohľadu na veľkosť alebo sektor.
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ﬁnancovanie@eximbanka.sk
+421 2 59 39 86 03
poistenie@eximbanka.sk
+421 2 59 39 81 11
informacie@eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

Umožníme vám preniknúť do krajín s vyššou
mierou teritoriálneho rizika.
Podporíme Vaše projekty s dlhým odkladom
splatnosti.
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PODPORÍME
VÁŠ EXPORT AJ TAM,
KAM INÍ NEJDÚ
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POISTNÉ PRODUKTY
Vývozné úvery
Poistenie krátkodobých dodávateľských
úverov proti komerčným, politickým a
kombinovaným rizikám
Eliminuje exportérovi riziká z nezaplatenia
vývozných a tuzemských pohľadávok.
Pri
poistení
krátkodobého
vývozného
dodávateľského
úveru
má
vývozca
poistené
komerčné
riziká
(platobná
neschopnosť, platobná nevôľa) a súčasne
ku komerčným rizikám je možné pripoistiť
si i politické riziká (tzv. teritoriálne riziká).
Pri
poistení
krátkodobých
tuzemských
pohľadávok sú klientovi poistením kryté
komerčné riziká.

Poistenie strednodobých a dlhodobých
dodávateľských úverov proti politickým
a komerčným rizikám
Poisteným je vývozca, ktorý poskytuje
dodávateľský úver zahraničnému kupujúcemu
so splatnosťou dlhšou ako dva roky.

Poistenie vývozného odberateľského
úveru proti politickým a komerčným
rizikám
Poisteným je banka vývozcu, prípadne
iná
ﬁnančná
(obchodná)
spoločnosť,
ktorá poskytuje odberateľský úver banke
zahraničného kupujúceho, príp. priamo
zahraničnému kupujúcemu na ﬁnancovanie
vývozného kontraktu.

Poistenie výrobného rizika
Poistenie kryje vývozcovi riziko, ktoré mu
vzniká pred odoslaním tovaru, resp. pred
poskytnutím vývozného úveru zahraničnému
kupujúcemu v súvislosti so zrušením alebo
prerušením vývozného kontraktu.

Poistenie úveru na ﬁnancovanie výroby
na vývoz proti riziku nesplatenia úveru
v dôsledku neschopnosti vývozcu splniť
podmienky vývozného kontraktu
Poisteným je banka, ktorá poskytuje úver
slovenskému vývozcovi na ﬁnancovanie
výroby na vývoz.

Poistenie potvrdeného neodvolateľného
dokumentárneho akreditívu
Poisteným je banka potvrdzujúca akreditív,
pričom poistenie kryje komerčné a politické
riziká spojené s nezaplatením pohľadávky
vystavujúcou bankou podľa podmienok
akreditívu.
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Poistenie bankovej záruky vystavenej
v súvislosti s podmienkami získania
alebo plnenia vývozného kontraktu
Poisteným je banka, ktorá vystavila bankovú
záruku (napr. záruku za ponuku, za platbu
vopred, za dobré vykonanie kontraktu a
pod.). Poistenie kryje riziko strát spôsobených
oprávneným alebo neoprávneným čerpaním zo
záruky zo strany beneﬁcienta.

Investície
Poistenie
investícií
slovenských
právnických osôb v zahraničí
Poistenie kryje politické a iné nekomerčné
riziká, ktoré zapríčiňujú investorovi straty
výnosov z investícií v zahraničí v dôsledku
nemožnosti transferu úhrad do Slovenskej
republiky, vyvlastnenia alebo politických
násilných činov; poisteným je investor.

Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou
slovenských
právnických
osôb
v
zahraničí proti riziku nesplatenia úveru
Predmetom
poistenia
je
pohľadávka
ﬁnancujúcej banky (poisteného) vyplývajúca z
úveru poskytnutého dlžníkovi na ﬁnancovanie
investície v zahraničí.

