ROMÂNIA CREȘTE CU NOI!

DESPRE NOI
Suntem o bancă specializată, instituție unică în mediul financiar-bancar, care se implică activ de peste 25
de ani în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc acționând din două direcții distincte:

Avem în portofoliu produse și servicii bancare ce pot fi accesate de orice
tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează

BANKING
Oferim băncilor comerciale de pe piața locală garanții și
asigurări de stat ce facilitează accelerarea creditării firmelor
locale, în condiții mai bune de acoperire a riscurilor.
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tranzacţii internaţionale, ori se adresează numai pieţei interne.

informatii@eximbank.ro

CORPORATE

ROMÂNIA CREȘTE CU NOI!

informatii@eximbank.ro

FINANȚĂRI

FACTORING

www.eximbank.ro

TRADE FINANCE

CASH MANAGEMENT

SOLUȚII PENTRU ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE
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FINANȚĂRI CORPORATE

CREDITE

CREDITE

ACTIVITATEA CURENTĂ

PENTRU INVESTIȚII

PENTRU EXPORT
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CREDITE PENTRU

Este un credit pe care ți-l
recomandăm dacă intenţionezi

Această facilitate îți poate

deficitul temporar de

să-ți dezvolți afacerea și ai

acoperi cheltuielile cu

lichidităţi al companiei tale

nevoie de finanţare pentru

fabricarea şi livrarea

printr-un mecanism de

cheltuielile aferente proiectelor

produselor, precum şi a celor

finanţare flexibil, adaptat la

de modernizare/extindere a

pentru prestarea unor

situaţia financiară proprie.

activităţii.

servicii destinate exportului.
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Cu acest credit poți acoperi

FINANȚĂRI PENTRU IMM

ACTIVITATE CURENTĂ

Perioada: maximum 12 luni
Plafon:
✓ minimum: 50.000 lei
✓ maximum: 2 mil. lei

SCRISORI DE GARANȚIE

PENTRU INVESTIȚII

Moneda: RON
Perioada: maximum 7 ani
Plafon:
✓ minimum: 50.000 lei
✓ maximum: 2 mil. lei
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Se emit în RON pentru:
▪ participarea la licitații
▪ buna execuție a unui contract
▪ restituirea avansurilor
▪ garanție de plată
▪ plata taxelor vamale
Perioada: maximum 24 de luni
Plafon:
✓ minimum: 50.000 lei
✓ maximum: 2 mil. lei

www.eximbank.ro

Moneda: RON

CREDIT
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LINIE DE CREDIT

FINANȚĂRI IMM

Structură de preț avantajoasă, diferențiată în funcție de performanța financiară a companiei
Utilizare flexibilă, fără prezentare de documente justificative în cazul liniei de credit
Finanțare până la 80% din valoarea investiției

Structură de garanții flexibilă (garanții personale, reale imobiliare/mobiliare, garanții EximBank în
numele și contul statului etc.)
Consultanță specializată din partea reprezentanților EximBank (Manager de Relații dedicat)
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Rapiditate – flux simplificat de aprobare de la momentul prezentării tuturor documentelor de analiză
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AVANTAJE

FINANȚĂRI IMM PENTRU PROIECTE DE
INVESTITII CU FONDURI EUROPENE

SCRISORI DE CONFORT

Ne exprimăm intenția de a pune la dispozitia
companiei fondurile necesare susținerii
proiectului, cu condiția acceptării acestuia de
către autoritatea de management.

Perioada de creditare este corelată cu tipul
proiectului, perioada de implementare, capacitatea
de rambursare.
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Acoperim până la 100% din valoarea proiectului de
investitii (din finanţarea obţinută de la autoritatea de
management și din contribuția firmei, inclusiv TVA).
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CREDIT PENTRU PRE ȘI CO-FINANȚARE

FACTORING

pentru activitatea curentă a firmei prin finanțarea parțială sau integrală a facturilor.

AVANTAJE
Finanțare fără garanții materiale

Flexibilitate în utilizarea fondurilor – nu este necesară justificarea destinației plăților
Mai mult timp pentru afacerea dvs. deoarece administrarea și colectarea creanțelor se realizează de
personal dedicat, cu experientă în domeniu
Reducerea cheltuielilor de administrare
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Acoperirea necesarului de lichidități pentru activitatea curentă (îmbuntățirea cash-flow-ului)
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Știm că e greu atunci când plățile întârzie, de aceea îți putem asigura lichiditatea necesară

TRADE FINANCE

avantajul de a putea contura soluţii de trade finance adaptate fiecărei companii.

➢ ACREDITIVUL DOCUMENTAR - Ne asumăm angajamentul irevocabil în numele clientului nostru importator de a
plăti exportatorului contravaloarea unor documente care evidențiază livrarea mărfii sau furnizarea serviciului.

execuție, pentru restituire a avansului și de vamă și plata a taxelor. La acestea se adaugă scrisori de contragaranție,
emise în favoarea altei bănci, ca suport pentru emiterea de scrisori de garanție sau acordarea altor facilități.

➢ INCASSO-UL DOCUMENTAR - Transmitem documentele comerciale (facturi, documente de transport) și/sau
financiare (cambii, bilete la ordin) în conformitate cu instrucțiunile primite de la exportator pentru a obține
plata/acceptarea la plată de către importator.
➢ ORDINUL DE PLATĂ DOCUMENTAR - Putem instructa banca firmei să crediteze o sumă în contul acesteia după

îndeplinirea unor condiții și/sau prezentarea unor documente, declarații etc.
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➢ SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ - Oferim scrisori de garanție pentru participare la licitatie, de plată, de bună

informatii@eximbank.ro

Experienţa noastră de peste 25 de ani în susținerea tranzacțiilor comerciale internaţionale ne oferă

CASH MANAGEMENT
Facilitățile oferite acoperă întregul circuitul financiar al unei companii, încasare → administrare →
determina și alege momentul și costul optim pentru realizarea tranzacțiilor financiar-bancare.
SOLUȚII DE PLATĂ ȘI ÎNCASARE
Instrumentele de plată/încasare pe care EximBank le oferă - clasice sau electronice, permit un control crescut al
fluxurilor de resurse financiare:
✓ Instrumente de plată standard: ordin de plată, cec, cambie, bilet la ordin, dispoziție de plată valutară
✓ Plăți/încasări în LEI și valută
✓ Plăți multiple

E-XIM BANKING
Soluția noastră de internet banking îți permite să realizezi majoritatea tranzacțiilor bancare prin accesarea de
la distanță a contului curent:
✓ informații privind conturile şi tranzacţii bancare efectuate, în timp real, 24 ore din 24, 7 zile din 7
✓ un mijloc rapid de acces la produsele şi serviciile băncii
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✓ Ordine de plată programate
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plată, oferind suport pentru luarea unor decizii investiționale și comerciale profitabile. Astfel, puteti

TREZORERIE
Poți apela la noi oricând ai nevoie de informaţii actualizate despre pieţele financiare, cotaţii bune şi
soluții de management al riscurilor financiare pentru că îți putem oferi:

PRODUSE DERIVATE

ȘI INVESTIȚII

➢ Depozite la perioade
standard și non-standard

*posibilitatea clientului de a lăsa ordine de
tranzacționare la curs limitat. Tranzacțiile
valutare peste suma minimă de 10.000 EUR sau

➢ Titluri de stat

➢ Automatic Overnight

➢Tranzacții FORWARD cu
livrare sau fără livrare “NDF non deliverable forward” la
maturitate (decontare >T+2)
➢Tranzacții SWAP

echivalent sunt eligibile pentru negociere.

Specificăm faptul că tipurile de produse prezentate implică următoarele riscuri, fără a fi limitate la acestea:
riscul de curs valutar, riscul de credit (contrapartidă), riscul de rată a dobânzii, riscul de decontare.
11

www.eximbank.ro

Soluții optime de protejare față
de evoluția nefavorabilă a
cursului de schimb valutar:

Cotații competitive pentru
diverse perechi valutare cu
decontare*:
"astăzi - TODAY" (T);
“mâine - TOMORROW”
(T+1)
“SPOT” (T+2)

informatii@eximbank.ro

PIAȚA VALUTARĂ

ECONOMISIRE

MINIMIZAREA RISCURILOR
Îți putem oferi INFORMAŢII COMERCIALE despre activitatea unui potenţial partener de afaceri din țară
sau din străinătate, care pot conta în luarea unei decizii de colaborare.

Poți obține informaţii referitoare la riscul de firmă în perioada precontractuală, astfel încât contractul semnat să

Ce informații furnizăm:
✓ Date de identificare - denumire, adresă, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, CUI, istoric, management, obiect
✓
✓
✓
✓

de activitate, angajaţi, bănci partenere, capital social, fond de comerţ etc.;
Date financiare raportate public - bilanț, cont de profit şi pierderi, comportament în plăţi, incidente privind
instrumentele de plată folosite, sancțiuni internaționale;
Analiza financiară - caracterizarea standing-ului financiar pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate,
rentabilitate, puterea financiară a societăţii, evoluţia societăţii ca volum de activitate şi rezultate economice;
Rating - încadrarea într-o clasă de risc pe baza elementelor financiare;
Recomandări privind pragul de siguranţă până la care compania poate încheia tranzacţii comerciale pe bază de credit
comercial.
EximBank depune toate eforturile pentru a furniza clienţilor săi date şi informaţii cât mai exacte dar nu poate
şi nu va fi ţinută răspunzătoare pentru decizia finală a clientului care a solicitat produsul.
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conţină prevederi acoperitoare pentru minimizarea riscurilor;
Informaţiile pot fi obţinute pe parcursul desfăşurării contractului, pentru monitorizarea bonităţii financiare a
partenerului și a modificărilor apărute în statutul juridic al partenerului;
Ai posibilitatea de a obţine informaţii despre un potenţial partener comercial, o companie care planifică derularea
unui program de investiţii, accesând astfel noi piete.
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De ce să accesezi produsul Informaţii Comerciale? Pentru că:

MINIMIZAREA RISCURILOR

ASIGURAREA CREDITELOR LA EXTERN
societate de asigurări

ASIGURAREA CREDITELOR LA INTERN

ASIGURAREA DE GARANȚII

deținută de EximBank
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Facilități oferite de EXIMASIG,

www.eximbank.ro

ASIGURĂRI DE TIP PROPERTY

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

ASIGURAREA DE ACCIDENTE PERSOANE
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GARANȚII ȘI
ASIGURĂRI DE STAT

GARANȚII

ce reduc riscurile asociate creditării facilitând astfel accesul companiilor la finanțare.
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Pentru că suntem unica bancă din România ce acționează ca agent al statului, emitem garanții suverane

GARANŢIA EXIMBANK

societate comercială îl poate contracta de la orice bancă comercială
perioada de garantare se stabilește în corelație cu cea a creditului
se acordă în moneda creditului
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acoperă până la 80% din valoarea creditului (finanțare sau scrisoare de garanție bancară) pe care o

PLAFONUL DE GARANTARE IMM
Orice bancă comercială poate încheia un acord de plafon cu noi în cadrul căruia va beneficia de o sumă
în limita căreia EximBank va emite garanții de stat pentru creditele de investiții și/sau pentru

1. Compania solicită credit și
completarea garanțiilor individuale

IMM

Plafonul de garantare IMM

completarea garanțiilor
2. Banca aprobă finanțarea și
acceasează plafonul de garantare
IMM oferit de EximBank

BANCA
FINANȚATOARE

colaterale ale IMM
✓ Se acordă în lei
✓ Garanțiile au durata corelată

3. EximBank confirmă băncii partenere

GARANȚIA
EXIMBANK

includerea de garanții în plafon
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✓ Se utilizează de bănci pentru
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activitatea curentă acordate IMM-urilor de banca parteneră.

CONTRAGARANȚIA DE STAT

Acoperim până la 80% din scrisorile de garanție bancară ce urmează să fie emise de băncile comerciale
de cercetare-dezvoltare, protecția mediului, ocuparea și formarea personalului, dezvoltarea IMM etc.

CELE DOUĂ SCHEME DE GARANTARE DERULATE DE

OBIECT

EXIMBANK FUNCȚIONEAZĂ ÎN PARALEL

✓ scrisoare de garanție bancară: de participare la
licitație, restituire avans, bună execuție etc.

Clienții și băncile emitente ale SGB pot alege

BENEFICIARI

modalitatea de acoperire a riscului de credit

✓ Bănci emitente ale SGB
RISCURI ACOPERITE
✓ Riscul de neplată a contravalorii SGB, în cazul

GARANȚIE
DE STAT

executării acesteia, ca urmare a neîndeplinirii de

CONTRAGARANȚIE
DE STAT

către ordonator a obligațiilor prevăzute în
contract sau în caietul de sarcini.
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✓ plafon de garanții, denumite în continuare SGB.
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pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, de susținere a activității

ASIGURĂRI

Asigurările pe care le încheiem, ca orice Export Credit Agency (ECA), protejează încasările exporatorilor
accesul la produsele de finanțare putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare, pentru
completarea mix-lui de garanții.

GRUPURI ŢINTĂ
Producători care livrează bunuri şi mărfuri pe pieţe internaţionale
Investitori români în străinătate
SPAŢII GEOGRAFICE ŢINTĂ
Europa non-EU (Moldova, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Turcia), Orientul Mijlociu, Asia,

Africa, America Centrală şi Latină
TEMPORAR, până la 31 decembrie 2019 – Grecia. Schema poate fi prelungită de Comisia Europeană
TEMPORAR, până la 31.12.2021 – ţări din UE, dacă asiguratorii privați de creanţe refuză acoperirea
riscurilor.
Lista de documente și cererile de asigurare sunt disponibile online pe www.eximbank.ro
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Prestatori de servicii care realizează lucrări în străinătate
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împotriva riscurilor asociate partenerilor externi şi a riscurilor asociate ţării de destinaţie și facilitează

PORTOFOLIU ASIGURĂRI
POLIŢA TS de asigurare a riscurilor non-piaţă

POLIŢA TML de asigurare a creditului furnizor
✓ acoperă livrările cu termen de plată mai mare de 2 ani;
✓ oferă siguranţa încasării a maximum 85% din valoarea sumei asigurate;

POLIŢA TML de asigurare a creditului cumpărător

POLIŢA de asigurare a investiţiilor românești în străinătate
✓ acoperă creanţele care rezultă din contractele de export de bunuri de capital;
✓ oferă siguranţa încasării a 90% din valoarea proiectului

POLIȚA de asigurare a garanţiilor de export
✓ acoperă riscul de executare abuzivă a SGB de către partenerul extern, din motive independente
de prestaţia exportatorului
✓ despăgubește până la 95% din valoarea unei SGB executate
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✓ asigură creditul obţinut de partener din străinătate pentru achiziţionarea produselor sau serviciilor furnizate
de compania locală și se încheie pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 15 ani;
✓ despăgubeşte până la 95 % din valoarea asigurată;
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✓ acoperă livrările cu termen de plată de până la 2 ani pentru debitori din zone non-UE şi ţări ne-membre OECD;
✓ oferă siguranţa încasării a 85% din valoarea limitei de credit;

PARTENERI

informatii@eximbank.ro

www.eximbank.ro
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