Profil

Pomáhame s exportom tam, kam iní
nejdú...






EXIMBANKA SR je exportno - úverová inštitúcia a jediný
priamy nástroj štátu využívaný pri podpore exportu.
Umožňujeme vstup slovenským exportérom do obchodných
a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor
prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.
Účelom je štátna podpora, ktorá nenarúša trhové
podmienky, nedeformuje trh a neumožňuje zvýhodňovanie
výrobcov z jednej krajiny na úkor ostatných.

Ponúkame komplexné riešenia
• EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu finančných produktov
spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie,
financovanie a záruky.




Ponúka investičné úvery na nákup technológií, ktoré
v konečnom dôsledku umožnia vývoz kvalitnejšej produkcie
s vysokou mierou pridanej hodnoty.
Produkty EXIMBANKY SR sú určené malým, stredným aj
veľkým
slovenským
podnikateľským
subjektom,
respektíve výrobcom tovarov a poskytovateľom služieb
určených na vývoz.

Rozdiel medzi štátnou EXIMBANKOU
SR a komerčnou poisťovňou
• EXIMBANKA SR ako štátna exportno-úverová inštitúcia vykrýva
podporou exportu.
• Aby nenarušovala voľnú hospodársku súťaž, jedným z jej
základných princípov je nekonkurovanie komerčnému sektoru.
• Oblasť
exportných
úverov
veľmi
striktne
regulujú
medzinárodné právne záväzné nariadenia. V súlade
s medzinárodnými pravidlami má vo svete obmedzené pole
pôsobnosti tak, aby sa štátna podpora exportu nepokladala za
štátnu subvenciu.
• Z hľadiska pravidiel WTO musí plniť princípy Dohody o
subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a členské krajiny EÚ
musia dodržiavať pravidlá EÚ na ochranu hospodárskej súťaže.

Produkty a služby
Financovanie
exportu:

Poistenie
exportu

priame úvery,
refinančné úvery,
bankové záruky

Obchodovateľné riziko
a neobchodovateľné
riziko

Poskytovanie
poradenstva

Pridaná hodnota











Umožňuje realizovať vývozy do teritórií s vyššou mierou rizika krajiny, a
to aj pri veľkých projektoch s dlhým odkladom splatnosti.
Profesionálny prístup založený na vzájomnej dôvere je pre nás
prvoradý.

Ponúkame individuálne poradenstvo pre MSP aj veľké firmy a teda aj
pri projektoch väčšieho rozsahu.
Každý klient je pre nás dôležitý! Máme záujem o podporu všetkých
vývozcov tovarov a služieb bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor
podnikania.
Jedinou podmienkou je životaschopnosť posudzovaného vývozného
prípadu.

Výhody spolupráce s EXIMBANKOU SR


Využitie unikátnej formy štátnej podpory exportu



Možnosť exportovať aj do krajín s vyššou mierou rizika



Presun rizika z exportéra na EXIMBANKU SR



EXIMBANKA SR preberá riziká financujúcich bánk exportéra



Zníženie rizika nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok



Znižovanie nákladov na riadenie rizika



Odborné a kvalitné ohodnotenie zahraničných subjektov

Výhody spolupráce s EXIMBANKOU SR












Väčšie možnosti
prostriedkov

pri

Zabezpečenie výhodného
zahraničného kupujúceho

získavaní

ďalších

financovania

finančných

kontraktu

pre

Možnosť ponúknuť zahraničnému odberateľovi dlhšie doby
splatnosti
Odborné poradenstvo pri štruktúrovaní vývozných kontraktov
Využitie dlhoročných profesionálnych skúseností v oblasti
financovania zahraničného obchodu

Komplexná
strechou

ponuka

finančných

služieb

pod

jednou

Zmenkové
úvery

Úvery na pohľadávky z
vývozu (krátko-, strednoa dlhodobé)

Záruka za záručnú
dobu

Záruka za zádržné

Záruka za vrátenie
platby vopred

Platobné
bankové
záruky

Záruka za dobré
prevedenie kontraktu

Úvery

Záruka za ponuku

Záruka za úver

Záruka za platobnú
podmienku

Refinančné úvery

Investičné
úvery

Vývozné úvery

Úver na nákup a modernizáciu technológie a
súvisiacej infraštruktúry

Úvery na investície
v zahraničí

Úvery na podporu
exportu

Odberateľské úvery
(Buyer´s Credit)

Nástroje financovania exportu
Bankové záruky

Priame úvery
Neplatobné bankové
záruky

Poistenie bankovej záruky (Z)

Poistenie akreditívu (L)

Poistenie úveru súvisiaceho s
investíciou (Ik)

Poistenie investície (I)

Poistenie úveru na predexportné
financovanie (F)

Obchodovateľné riziko

Poistenie výrobného rizika (E)

Poistenie odberateľského úveru
(D)

Poistenie dodávateľského úveru
(C)

Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru (A, B)

Poistenie krátkodobých pohľadávok
vývozcu - elektronický produkt pre
MSP (eMSP)

Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru proti riziku
nezaplatenia (ABT)

Poistenie exportu
Neobchodovateľné riziko

Krajiny prednostného záujmu...
Argentína

Arménsko

Azerbajdžan

Bielorusko

Bosna a Hercegovina

Brazília

Čile

Čína

Egypt

Gruzínsko

Irak

JAR

Kazachstan

Keňa

Kuba

Mongolsko

Macedónsko

Pakistan

Ruská federácia

SAE

Srbsko

Turkménsko

Ukrajina

Uzbekistan

Vietnam

Líbya

Tadžikistan

Turecko

Ďalšie krajiny v súlade so
smerovaním podpory
exportu SR a podľa Vašich
návrhov a potrieb...

India

Indonézia

Základné informácie o EXIMBANKE SR
EXIMBANKA SR je


členom Bernskej únie od r. 2006,



členom Pražského klubu,



zástupcom SR na stretnutiach Skupiny pre exportné úvery a účastníkov Konsenzu
OECD,



účastníkom stretnutí Skupiny Rady EÚ pre exportné úvery (CWG) v Bruseli,



členom Credit Alliance.

EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke
Slovenskej republiky v platnom znení.
Dátum založenia:

22. 07. 1997

Sídlo:

Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1

Rating Standard & Poor´s: A+ / A-1, Výhľad: Stabilný (Ratingová správa august 2015)


Kontakty...
Miesto prvého kontaktu / poradenstvo:

 +421 2 5939 8709
informacie@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk

