
exportu do celého svetaexportu do celého sveta
Financovanie a poistenie

máme dlhoročné skúsenosti 
a poskytujeme odborné poradenstvo

pristupujeme ku každému projektu individuálne
s riešeniami na mieru každému prípadu

sme spoľahlivý partner so širokým produktovým
portfóliom

ponúkame komplexné riešenie financovania a
poistenia exportu



Úver na podporu vývozu so splatnosťou
do dvoch rokov
Úver na nákup a modernizáciu technológie a
súvisiacej infraštruktúry
Úver na financovanie investície v zahraničí
Vývozný odberateľský úver
Úver na pohľadávky z vývozu

Financovanie exportu

Priame úvery

Refinančný úver na podporu vývozuRefinančné úvery

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru

Poistenie vývozných odberateľských úverov proti
komerčným a politickým rizikám

Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu
Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov
proti komerčným a politickým rizikám

ABT
eMSP
AB

Poistenie výrobného rizika

Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na vývoz
Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských
právnických osôb v zahraničí

Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí

Poistenie vývozných dodávateľských úverovC

D

E

F

I

Poistenie záruk
Poistenie akreditívu L

Z

IK

Poistenie exportu

EXIMBANKA SR ponúka širokú škálu

Záruka za ponuku

Záruka za dobré prevedenie 

Záruka za vrátanie platby vopred 

Záruka za zádržné 

Záruka za záručnú dobu

Záruka za platobnú podmienku

Záruka za úver

Záručné bankové produkty

Neplatobné záruky

Platobné záruky

€

bankových a poistných produktov
pre slovenské podniky

Poisteným je banka exportéra:

Poisteným je exportér:



veľkým
podnikom

Produkty EXIMBANKY SR sú určené všetkým podnikom
zameraným na export bez ohľadu na ich veľkosť

stredným
podnikom

malým
podnikom

Využite naše poradenstvo k príprave a štruktúre Vášho
exportného prípadu

Vyhľadávame pre Vás tiež obchodné a investičné príležitosti v
rozvojových krajinách, nadväzujeme kontakty a spájame Vás s
medzinárodnými finančnými inštitúciami, a poskytujeme Vám
poradenstvo k Vašim rozvojovým projektom (úloha PSLO)

Podpora rozvojových projektov

Nakombinujeme Vám produkty EXIMBANKY SR na mieru
a poskytneme Vám komplexné riešenie financovania a
poistenia Vášho exportu

Podporujeme exportérov z rôznych sektorov, ako napríklad:

Obnoviteľné zdroje

Chemický priemysel Elektrotechnický priemysel

Strojárstvo Textilný priemysel

Poľnohospodárstvo Služby

Potravinárstvo

Stavebníctvo

Drevospracujúci priemysel

Zvýhodnený vývozný úver do vybraných rozvojových krajín

Poistenie zvýhodneného vývozného úveru poskytnutého
komerčnou bankou

TIP:



www.eximbanka.sk

financovanie@eximbanka.sk
+421/2/59 39 84 03

Adresa: 

poistenie@eximbanka.sk
+421/2/59 39 88 19

Pýtajte sa expertov:

Financovanie 

Poistenie

Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 

slovenským exportéromslovenským exportérom
Pomáhame

uspieť v zahraničí

je špecializovaná štátna inštitúcia na podporu exportu
zriadená osobitným zákonom

EXIMBANKA SR:

jej poslaním je poskytovať finančné služby spojené s
vývozom a plniť funkciu exportno-úverovej agentúry

umožňuje relizovať export s vyššou mierou rizika

podporuje export do rozvojových krajín od vyhľadávania
príležitostí až po financovanie a poistenie zvýhodnených
vývozných úverov do rozvojových krajín


