


Financovanie a poistenie

pred podpisom kontraktu pri účasti v tendri zárukou za ponuku,
ak záruku vyžaduje vypisovateľ medzinárodnej verejnej súťaže

Pred exportom

zabezpečíme riziká nezaplatenia Vašich faktúr

po podpise kontraktu zárukou za vrátanie platby vopred 
napr. v prípade nedodania tovaru alebo služieb 

poistíme Vaše výrobné riziko napr. pri odstúpení od
obchodu či výrobe na zákazku

poistíme Vaše pohľadávky z vývozu 

poskytneme Vám úver na obstaranie alebo modernizáciu
technológie na tovary a služby určené na vývoz

zafinancujeme a poistíme Váš export do vybraných
krajín oprávnených prijímať zvýhodnené vývozné úvery

Zaručíme sa za Vás

Vášho EXPORTU
od nápadu až po peniaze na Vašom účte

využite naše poradenstvo k príprave a štruktúre Vášho
exportného prípadu

vďaka financovaniu a poisteniu exportu pod jednou
strechou Vám vieme nakombinovať produkty presne na
mieru Vášho kontraktu

vyhľadávame pre Vás príležitosti v rozvojových krajinách,
nadväzujeme kontakty a spájame Vás s medzinárodnými
finančnými inštitúciami pre rozvoj v rozvojových krajinách
a poskytujeme Vám poradenstvo k Vašim rozvojovým
projektom 

Tipy a odporúčania pre exportérov: 



poistíme Vám aj úver z inej banky na investíciu v zahraničí 

Počas exportu

pri exporte do krajín mimo EÚ poskytneme Vášmu
zahraničnému odberateľovi, či jeho banke výhodné
financovanie

poskytneme Vám finančné prostriedky na
realizovanie investície v zahraničí – napr. založenie
dcérskej spoločnosti 

prefinancujeme Vám poistené faktúry za vyvezené
tovary a služby odberateľovi so splatnosťou až do 2
rokov (výhoda napr. pre nové firmy) 

pred dodávkami alebo odovzdaním diela zárukou za dobré
prevedenie napr. ak by tovar nebol dodaný v dohodnutej kvalite

po dodávke alebo odovzdaní diela zárukou za záručnú dobu, ako
zaistenie v prípade, že neviete plniť svoje povinnosti počas
záručnej doby

záruka za platobnú podmienku - záruka za úhrady za dodávky
tovaru pre Vás na splnenie vývozného kontraktu

záruka za Váš úver určený na financovanie vývozu alebo
financovanie technológie poskytnutý bankou, leasingovou
spoločnosťou alebo dodávateľom technológie

priebežne počas dodávok zárukou za zádržné napr. na dodatočné
odstránenie zistených závad

Zaručíme sa za Vás



Investície rozširujúce
pôsobenie slovenských
firiem v zahraničí

Zariadenia na výrobu
pneumatík a technológie 

na výrobné sústruhy

úspešne zrealizované projekty

Kotly, generátory, riadiace
systémy a kogeneračné
jednotky pre elektrárne

Výrobné linky pre rôzne
oblasti priemyslu

Podporujeme slovenský export

www.eximbanka.sk

financovanie@eximbanka.sk
+421/2/59 39 82 14

Adresa: 

poistenie@eximbanka.sk
+421/2/59 39 87 09

Pýtajte sa expertov:

Financovanie 

Poistenie

Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 

viac ako 

100 krajín 
sveta

viac ako 

20 rokov
podpory


