Profil









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.

EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu finančných produktov
spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie,
financovanie a záruky.
Produkty EXIMBANKY SR sú určené malým, stredným aj
veľkým slovenským podnikateľským subjektom, výrobcom
tovarov a poskytovateľom služieb určených na vývoz.

Produkty a služby
Financovanie
exportu:

Poistenie
exportu

priame úvery,
refinančné úvery,
bankové záruky

komplexné pokrytie
komerčných a
politických rizík

Poskytovanie
poradenstva
v oblasti financovania a
poisťovania exportu

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

Zmenkové
úvery

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

Priame úvery

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

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)

Poistenie výrobného rizika (E)

Obchodova
-teľné
riziko

Poistenie odberateľského úveru
(D)

Poistenie dodávateľského úveru
(C)

Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru (B)

Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru (A)

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

Poistenie krátkodobého
dodávateľského úveru proti riziku
nezaplatenia (ABT)

Poistenie exportu
Neobchodovateľné riziko

Poskytovanie odborného poradenstva










Ponúkame individuálne poradenstvo pre MSP aj veľké exportné
spoločnosti aj pri projektoch väčšieho rozsahu.
Poradenstvo pre segment exportérov, ktorí majú predpoklady presadiť sa
na zahraničných trhoch a nemajú dostatočné znalosti vo finančnej,
obchodnej alebo teritoriálnej oblasti.
Zhodnotenie potenciálu exportných aktivít vývozcu a posúdenie miery rizika
jeho vývozného kontraktu.
Individuálny prístup k individuálnym požiadavkám klienta vrátane
odporučenia využitia optimálnej štruktúry financovania resp. poistenia jeho
exportných aktivít.

Každý klient je pre nás dôležitý! Máme záujem o podporu všetkých
vývozcov tovarov a služieb bez ohľadu na ich veľkosť alebo sektor
podnikania.

Kontakty...
Miesto prvého kontaktu / poradenstvo:

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

