Výhody spolupráce s EXIMBANKOU SR
pri financovaní a poistení exportu
Využitie unikátnej formy štátnej podpory exportu
Možnosť exportovať aj do krajín s vyššou mierou rizika

EXIMBANKA SR - priamy nástroj
štátnej podpory exportu
EXIMBANKA SR ako špecializovaná štátna exportno-úverová
inštitúcia poskytuje bankové aj poisťovacie služby s cieľom
podporiť slovenských exportérov všetkých kategórií.

Presun časti rizika z exportéra na EXIMBANKU SR
Zníženie rizika nezaplatenia vývozných a tuzemských
pohľadávok

ÚVERY

Znižovanie nákladov na riadenie rizika

Zabezpečenie výhodného financovania kontraktu pre
zahraničného kupujúceho
Možnosť ponúknuť zahraničnému odberateľovi dlhšie
doby splatnosti pohľadávok

POISTENIE

PORADENSTVO

Odborné a kvalitné ohodnotenie zahraničných subjektov
Väčšie možnosti pri získavaní ďalších finančných
prostriedkov

ZÁRUKY

POISTENIE
EXPORTU

Poisťujeme
vývozné úvery
pohľadávky
výrobné riziko
investície slovenského subjektu v zahraničí
akreditív

Odborné poradenstvo pri štruktúrovaní vývozných
kontraktov
Využitie dlhoročných profesionálnych skúseností v oblasti financovania zahraničného obchodu
Komplexná ponuka služieb

záruky

Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1
Klientske poradenstvo

+421 2 59 39 87 09
Poistenie vývozných úverov

+421 2 59 39 84 16
EXIMBANKA SR podporuje všetky kategórie firiem, veľké
aj malé, začínajúcich aj skúsených exportérov. Spolupracuje
s financujúcou bankou exportéra, či je to banka pôsobiaca na Slovensku alebo v inej krajine EÚ. Dôsledne dodržiava medzinárodné pravidlá pre štátom podporované exportné úvery.

Poistenie pohľadávok pre malé a stredné podniky

POISTENIE EXPORTU

POISTENIE EXPORTU

+421 2 59 39 83 21
poistenie@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk

www.eximbanka.sk

Riziká Vášho exportného kontraktu
Exportné pohľadávky môžu byť okrem bežných, tzv. komerčných
rizík, ktorými sú platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť
kupujúceho, ohrozené aj politickými rizikami. EXIMBANKA SR
ako jediná poistí vývozcovi aj politické riziká vzniknuté v krajine
zahraničného kupujúceho, ktorými sú najmä štrajk, teroristický
útok, administratívne opatrenia vlády, taktiež prírodné katastrofy
a iné. Tieto riziká sú pomenované aj ako neobchodovateľné.

Odporúčame
V štádiu prípravy vývozného kontraktu odporúčame vývozcovi konzultovať s EXIMBANKOU SR možné riziká teritória, spôsoby
zabezpečenia platieb, ako aj vhodné platobné podmienky.

Príklad vzájomnej spolupráce

Poistenie pohľadávok
EXIMBANKA SR
Navrhne exportérovi vhodnú formu a podmienky
poistenia

Pripraví/uzatvorí kontrakt so zahraničným odberateľom

Vyhodnotí bonitu zahraničného odberateľa

Zabezpečí si vo svojej banke úver na financovanie
exportného kontraktu

Vydá poistný limit
Uzatvorí s exportérom poistnú zmluvu

Najčastejšie využívané typy poistenia
Slovenskí exportéri majú najlepšie skúsenosti s poistením krátkodobých vývozných pohľadávok, strednodobých a dlhodobých vývozných odberateľských úverov a úverov súvisiacich
s investíciou slovenských subjektov v zahraničí.
Malé a stredné firmy vedia oceniť najmä poistenie dodávateľského úveru a online poistenie pohľadávok eMSP.

Ďalšie možnosti zabezpečenia
Komplexnosť ponuky poisťovacích služieb dotvárajú ostatné možnosti poistenia tzv. neobchodovateľných rizík, ktorými sú poistenie vývozného dodávateľského úveru, výrobného rizika, úveru na
financovanie výroby, investície slovenského subjektu v zahraničí,
akreditívu alebo poistenie záruk.

SLOVENSKÝ EXPORTÉR

Vystaví potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia
v prospech banky exportéra
V prípade preukázanej poistnej udalosti vyplatí poistné
plnenie

Požiada EXIMBANKU SR o poistnú zmluvu a úverový limit
Uzatvorí poistnú zmluvu
Hradí poistné
Vyvezie tovar/službu
V prípade poistnej udalosti je prijímateľom poistného

BANKA/FINANCUJÚCA INŠTITÚCIA
SLOVENSKÉHO EXPORTÉRA
Poskytne slovenskému vývozcovi úver na exportný
kontrakt
V prípade vinkulácie je prijímateľom poistného plnenia
od EXIMBANKY SR

ZAHRANIČNÝ ODBERATEĽ
Pripraví/uzatvorí kontrakt so slovenským exportérom
Uhrádza faktúry za dodávky tovaru/služby
Prípadným neuhradením faktúr spôsobí vznik poistnej
udalosti
Zahraničný kupujúci NIE JE informovaný o tom, že slovenský exportér má pohľadávku poistenú.

Cena
Poistná sadzba je pre každý projekt posudzovaná individuálne.
Závisí od viacerých faktorov, akými sú krajina zahraničného kupujúceho, kategória kupujúceho, dĺžka kontraktu, spôsob zabezpečenia platieb a iné.

V prípade, že je rizikovosť Vášho zahraničného odberateľa pre EXIMBANKU SR neprijateľná, ponúkneme Vám ešte v štádiu prípravy
kontraktu iné možnosti zabezpečenia, napríklad akreditív, záruky a podobne.

POISTENIE EXPORTU

EXPERT NA EXPORT

POISTENIE EXPORTU

