Sprievodca
k Rámcovej poistnej zmluve

Čo v sprievodcovi nájdete?
 Vaše poistné krytie
 Žiadanie krytia
 Riziko
 Pohľadávky po splatnosti
 Poistná udalosť
 Sporné pohľadávky
 Časté otázky a chyby
 Povinnosti poisteného

InfoPortál
 Úverové limity
 Vinkulácia
 Hlásenie o vývoze
 Hlásenie hrozby a hlásenie
poistnej udalosti

Vítame Vás a ďakujeme, že ste sa
rozhodli pre nás.
V tomto sprievodcovi Vás oboznámime s možnosťami poistenia
obchodovateľného rizika a prevedieme Vás týmto procesom
krok po kroku.
Nezabudnite však, že všetky detaily máte uvedené
vo Vašej zmluve, ktorá je špeciálne ušitá na mieru
Vášmu podnikaniu. Preto sa treba predovšetkým
riadiť podmienkami Vašej zmluvy.

Vaše poistné krytie
Poistné krytie rozdeľujeme na komerčné a politické riziká.
V rámci komerčných rizík kryjeme riziká ako platobná nevôľa
a platobná neschopnosť. Poisťujeme iba vystavené faktúry
v súlade s platobnou podmienkou dohodnutou s Vaším
odberateľom v čase platnosti úverového limitu.

Čo je vyňaté spod poistného krytia?
 rozpracovaná výroba
 reklamácie
 sporné pohľadávky
Vo Vašej rámcovej poistnej zmluve máte tiež maximálnu čiastku
vyplácaného poistného plnenia stanovenú ako x-násobok
zaplateného poistného za predošlých 24 mesiacov ku dňu
vyplatenia poistnej udalosti. Poisťujeme dodávky splatné v rámci
maximálnej doby splatnosti na poskytnutý úverový limit.
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Žiadanie krytia
V akej výške žiadať úverový limit?
Pokiaľ sa chystáte do nového obchodného vzťahu, prípadne
plánujete zabezpečiť dodávky voči existujúcim zákazníkom,
je potrebné overiť si najprv Vášho partnera. Preveríme Vám ho
na základe Vašej žiadosti o úverový limit. Váš úverový limit by
mal byť vo výške predpokladaného najvyššieho otvoreného
salda v dohodnutej platobnej podmienke s prípadnou 5 až 10%
rezervou. Výška limitu závisí aj od harmonogramu dodávok.
O úverový limit môžete žiadať pomocou nášho InfoPortálu.
Bližší postup nájdete nižšie.

Pomôcka:

Nepoisťujeme

Ročný obrat s partnerom bude 1.000.000,EUR pri splatnosti faktúr 60 dní od prevzatia.
Potrebnú výšku limitu vypočítame ako
1.000.000/365 dní x splatnosť (60dní)
+10% rezerva = limit cca 180.000,- EUR.

 Dodávky splatné vopred
 Dodávky uskutočnené pred začiatkom
účinnosti úverového limitu
 Dodávky uskutočnené po
zamietnutí/pozastavení alebo zrušení
úverového limitu
 Dodávky súkromnej osobe
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Riziko
Po prijatí Vašej žiadosti o poistné krytie začína proces
analyzovania rizika, ktorý rozhodne o poskytnutí, alebo
zamietnutí úverového limitu.

Schéma poistenia pohľadávok

Rozhodnutie o poskytnutí úverového limitu je obvykle
platné 12 mesiacov, pričom 30 dní pred koncom úverového
limitu Vám príde na zvolenú emailovú adresu upozornenie
o blížiacom sa konci platnosti úverového limitu.
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Pohľadávky po splatnosti
V závislosti od nastavených podmienok vo Vašej Rámcovej
poistnej zmluve je tolerované omeškanie pohľadávok 30/45/60
dní po lehote splatnosti* (dohodnutá lehota). Pred nahlásením
poistnej udalosti ste povinný poslať aspoň 2 písomné
upomienky Vášmu odberateľovi.

* podmienky môžu byť aj individuálne dohodnuté vo Vašej zmluve

Poznačte si tolerované omeškanie pohľadávok
po splatnosti podľa Vašej Rámcovej poistnej zmluvy
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Poistná udalosť
Hrozbu poistnej udalosti je nutné hlásiť po uplynutí
dohodnutej lehoty. Spravidla stačí oznámenie poslať
prostredníctvom InfoPortálu.
V prípade, ak už dôjde k hláseniu poistnej udalosti, je nutné poslať
oznámenie poistnej udalosti prostredníctvom InfoPortálu
ešte pred uplynutím stanovenej lehoty. Následne doručte všetky
potrebné dokumenty v zmysle Vašej rámcovej poistnej zmluvy.

V prípade, ak Vám partner avizuje, alebo máte
informácie o meškaní platieb z rozličných
dôvodov, alebo o pripravovanej insolvencii,
nečakajte a nahláste nám túto skutočnosť hneď,
aby sme spolu nenavyšovali prípadnú škodu.

Sporné pohľadávky
Za nespornú považujeme pohľadávku, ktorej oprávnenosť pri
dodržaní zmluvne dohodnutých podmienok, žiadna zo strán
záväzkového vzťahu (dlžník, veriteľ) nenamieta.
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InfoPortál
Pre prácu s InfoPortálom je potrebné mať nainštalovaný
internetový prehliadač (Microsoft Internet Explorer verzia 7.0
a vyššie, alebo Mozilla Firefox verzia 3.6.9. a vyššie), ktorý podporuje
HTML verziu 4.0 a 128 bitové šifrovanie. Pri prvom prihlásení sa
klient prihlási údajmi, ktoré obdrží e-mailom.

Do InfoPortálu je možné sa prihlasovať pomocou
mena a hesla, ktoré klient obdrží od EXIMBANKY SR.
Z dôvodu maximálnej bezpečnosti odporúčame
klientovi po prvom prihlásení zmeniť heslo.
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Úverové limity
Po prijatí Vašej žiadosti naši analytici vykonajú analýzu rizika,
ktorá rozhodne o Vašej žiadosti.
V prípade končiacej doby platnosti úverového limitu je možné
požiadať o predĺženie úverového limitu.

Tento úkon sa realizuje cez formulár
v InfoPortále – Zmena úverového limitu.
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Žiadosť je potrebné podať v predstihu, v čase
platnosti úverového limitu, aby sa predišlo
prípadnému prerušeniu poistenia.
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Vinkulácia
Prostredníctvom InfoPortálu môžete požiadať aj o vinkuláciu
poistného plnenia z existujúceho poskytnutého limitu
v prospech EXIMBANKY SR, alebo inej financujúcej inštitúcie.

V žiadosti je potrebné vybrať úverový limit, z ktorého bude
vinkulácia plynúť a následne úkon uložiť a odoslať .
InfoPortál poskytuje aj možnosť
zmeny vinkulácie aj jej zrušenia.
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Hlásenie o vývoze
Klient pre výpočet poistného hlási pomocou formulára
hlásenie o vývoze/predaji výšku obratu svojich obchodov
za predchádzajúci mesiac. Daný formulár je generovaný vo
Vašom Infoportále vždy k 1. pracovnému dňu v mesiaci. Klient
je povinný do 5 dní príslušného mesiaca toto hlásenie vyplniť
a odoslať. Za každý mesiac je možné poslať hlásenie o vývoze
k jednej zmluve iba raz.

Stlačením tlačidla odoslať sa zobrazí formulár, ktorý
treba skontrolovať a dané údaje je nutné ešte potvrdiť .
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Hlásenie hrozby PU
Ak sa Váš odberateľ omešká s platbou dlhšie ako 30 dní (ak nemáte
v zmluve uvedené inak), je nutné vyplniť formulár „Oznámenie
pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 30 dní“, ktorý slúži na
oznámenie hrozby poistnej udalosti.

Pri vkladaní záznamu je dôležité stlačiť zelené
tlačidlo. Následne je potrebné stlačiť tlačidlo
odoslať , kedy sa Vám zobrazí už vyplnený
formulár. Tento formulár slúži na kontrolu
a potvrdenie údajov.
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Hlásenie PU
Ak máte neuhradené pohľadávky, ktorých omeškanie s platením
dosiahlo 60 dní po lehote splatnosti, je nutné oznámiť túto
skutočnosť pomocou formulára „Oznámenie poistnej udalosti“.

Stlačením tlačidla poslať sa zobrazí formulár,
ktorý je už vyplnený. Daný formulár slúži na
kontrolu a potvrdenie údajov.
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FAQ
 Nezabudnite pri vypĺňaní formulárov každý záznam/
úkon uložiť .
 Jednotlivé riadky/záznamy je možné odstrániť pomocou
tlačidla storno .
 Zapísaný záznam je možné zmeniť , alebo zmazať .
 Po uložení je vždy nutné stlačiť tlačidlo odoslať , následne sa
Vám zobrazí Vami vyplnený formulár. Formulár skontrolujte
a potvrďte. Tlačidlom potvrdiť sa automaticky vytvorí
záznam v časti „Požiadavky čakajúce na spracovanie“. Z tejto
činnosti je možné požiadavku zrušiť, alebo prezrieť jej detail
pomocou reportu.

Vieme poistiť
celý svet.
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Povinnosti poisteného
 Akonáhle sa dozviete informáciu, ktorá by mohla mať
zásadný vplyv na schopnosť ďalšieho fungovania
Vášho odberateľa, ste povinný nás o nej informovať.
 Nezabudnite, že ste povinný hlásiť hrozbu poistnej
udalosti po 30/45/60 dňoch po lehote splatnosti
najstaršej faktúry.
 
Následne ste povinný poslať oznámenie poistnej
udalosti do 60/75/90 dní po lehote splatnosti
najstaršej faktúry.
 
Počas karenčnej doby (počas šetrenia poistnej
udalosti) hlásiť všetky prijaté platby od Vášho dlžníka.
 Prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby ste zabránili
navyšovaniu škody.
 Vyplniť začiatkom mesiaca hlásenie o predaji/vývoze
za predošlý kalendárny mesiac.
 Platiť riadne a včas poistné (neplatenie môže mať
za následok krátenie poistného plnenia).
 Všetky rozhodnutia sú dôverného charakteru a je
zakázané ich poskytovať tretím stranám.
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TIP pre Vás:
Stiahnite si bezplatne Manuál
slovenského exportéra – Základy
bezpečného obchodovania
so zahraničím. Nájdete ho
na www.eximbanka.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vaša kontaktná osoba:
meno:
mobil:
tel.č.:
mail:

Pýtajte sa expertov:
poistenie@eximbanka.sk
+421/2/59 39 83 21
Adresa: Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1

www.eximbanka.sk

