Je dôležité, aby
Váš projekt spĺňal
rozvojový aspekt

Zvýhodnené
vývozné úvery
do vybraných rozvojových krajín

Čo Vám EXIMBANKA SR vie poskytnúť?
zvýhodnený vývozný úver zahraničnému
odberateľovi
poistenie zvýhodneného vývozného
úveru poskytnutého komerčnou bankou

Navštívte nás už v úvodnej fáze prípravy
Vášho projektu a pomôžeme Vám nielen
pri nastavení štruktúry ﬁnancovania, ale aj
s preverením rozvojového aspektu projektu
v súlade s medzinárodnými pravidlami tak, aby
bola transakcia oprávnená na štátnu podporu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pýtajte sa expertov:
zvyhodneneuvery@eximbanka.sk
+421/2/59 39 88 19
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1

www.eximbanka.sk

Čo Vám umožňuje zvýhodnený úver?
Tento úver dáva slovenskému exportérovi možnosť
ponúknuť
zvýhodnené
ﬁnancovanie
svojmu
zahraničnému odberateľovi z verejného sektora
vo vybraných rozvojových krajinách.

Komu je zvýhodnený vývozný úver určený?
Zahraničný odberateľ z verejného sektora (napr.: ministerstvá, mestá,
obce) vo vybraných rozvojových krajinách.

V čom spočíva zvýhodnenie?

Aké sú výhody
pre slovenského exportéra?
Bezpečná možnosť prieniku na teritóriá, na ktoré
nie je možné vstúpiť bez zvýhodnenia.

Zvýhodnené ﬁnancovanie je účelovo viazaný úver poskytnutý zahraničnému verejnému odberateľovi, ktorý je vďaka príspevku na splatenie časti úveru, nižším úrokovým sadzbám a predĺženej splatnosti
úverov výhodnejší, ako úver za komerčných podmienok.

Vyššia konkurencieschopnosť slovenského exportéra
na rozvojových trhoch pri minimalizácii rizika.

Ktoré krajiny sú oprávnené prijímať
zvýhodnené vývozné úvery?

Získanie skúseností s rozvojovými projektmi
a budovanie znalostí v rozvojových programoch.

Zoznam krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery je v
súlade s podmienkami OECD, strednodobou stratégiou rozvojovej
spolupráce SR a aktuálnou angažovanosťou EXIMBANKY SR. Krajiny 7.
rizikovej skupiny OECD budú posudzované osobitne so zreteľom na
aktuálnu úverovú angažovanosť EXIMBANKY SR.*

*Aktuálny zoznam krajín nájdete na www.eximbanka.sk

„Otvorenie dverí“ pre ďalšie aktivity a spoluprácu
s partnermi na teritóriu.

Sektorové priority rozvojovej spolupráce

Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo

Vodné a odpadové
hospodárstvo

Energetická bezpečnosť
a využívanie alternatívnych
zdrojov energie

Správa vecí verejných
a budovanie občianskej
spoločnosti

Vzdelávanie, zdravotníctvo

Infraštruktúra

