ZAVAROVANJE
izvoznih poslov in investicij v tujini

MALA in
SREDNJA
PODJETJA

VELIKA
PODJETJA

BANKE

Skupaj ustvarjamo prihodnost.

ZAKAJ ZAVAROVATI?
PREDNOSTI ZA IZVOZNIKE

PREDNOSTI ZA BANKE

Prvovrstno zavarovanje.

Prvovrstno zavarovanje.

Prenos tveganja na državo.

Prenos tveganja na državo.

Boljše upravljanje s tveganji.

Boljše upravljanje s tveganji.

Povečanje obsega poslovanja.

Povečanje limitov do komitentov.

Varnejši vstop na nove trge.

Povečanje obsega poslovanja.

Internacionalizacija.

Izboljšanje kapitalske ustreznosti.

Izboljšanje likvidnosti.

Konkurenčnejša finančna ponudba.

Stabilnejše poslovanje.

Podpora kompleksnejšim poslom.

Podpora kompleksnejšim poslom.

Podpora mednarodnim transakcijam.

Konkurenčnejša prodaja.

POSLI, KI SE LAHKO ZAVARUJEJO
Izvozni posli za izvoz blaga, v katerih je slovenske komponente vsaj 40%.
Izvozni posli za izvoz storitev, v katerih je slovenske komponente vsaj 30%.
Za zavarovanje kreditnih linij so ustrezni izvozniki, ki imajo v povprečju zadnjih 3 let vsaj 50%
prihodkov realiziranih iz izvoza.
Izvozniki niso novoustanovljene družbe in imajo po podatkih FURS poravnane vse obveznosti
do Republike Slovenije.
Pri zavarovanju nedelničarskih posojil mora investitor obvladovati poslovanje hčerinskega
podjetja v tujini, kateremu se odobrava kredit.

POSTOPKI ZAVAROVANJA
1. Pogajanja med izvoznikom in kupcem
o sklenitvi izvoznega posla.
2. Posvetovanje izvoznika s SID banko in
komercialno banko glede ustrezne
finančne konstrukcije oz. finančnih
pogojev.
3. Priprava finančne ponudbe s strani
banke, ki vključuje tudi zavarovalne
pogoje.
4. Potrditev ali zavrnitev finančne ponudbe.

5. Vložitev zahtevka za zavarovanje

skupaj z vso relevantno dokumentacijo za predstavitev izvoznega in
finančnega posla.

6. Obravnava zavarovalnega posla, ki

se zaključi z izdajo obljube / police
za zavarovanje.

7. Podpis komercialnega posla.
8. Podpis finančnega posla.
9. Izdaja zavarovalne police.

ZAKAJ ZAVAROVATI?

KATERO ZAVAROVANJE JE ZA VAS USTREZNO?
1. ZAVAROVANJE KREDITA DOBAVITELJA

Stran 1

KDAJ?

ZAKAJ?
Ker z njim zavarujete neplačila v vseh fazah
poslovanja (v fazi proizvodnje in v fazi po
izvedbi).
Ker vam omogoča odobravanje daljših plačilnih
rokov vašim kupcem.
Ker se lahko posvetite pridobivanju novih poslov,
namesto ukvarjanja s plačili kupcev.
Ker izboljša boniteto vašega podjetja pri poslovni
banki.
Ker vam olajša pridobivanje finančnih sredstev za
izvedbo posla.

Pri večjih enkratnih izvoznih poslih (izvoz kapitalskih
dobrin), ki so običajno večje vrednosti.
Ko je plačilo kupca ključnega pomena za vaše
stabilno poslovanje.
Kadar prodajate blago, narejeno po meri, in je
možnost kasnejše prodaje proizvodov/storitev
drugam majhna.
Ko želite povečati konkurenčnost posla s podaljšanjem plačilnih pogojev kupcu in te terjatve kasneje
prodate banki (ali faktorju), s čimer hkrati rešite tudi
likvidnostne težave zaradi daljšega odloga plačil.
Ko vaš kupec zahteva dolge plačilne roke, oziroma je
to pogoj za pridobitev posla.

2. ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ IZVOZNIKU
ZAKAJ?

Stran 2

KDAJ?

Ker vam zavarovanje prinaša varnost pri garancijskem poslovanju.

Pri večjih poslih in poslih, kjer prvič sodelujete s
kupcem, oziroma se kupec nahaja v gospodarsko in
politično nestanovitnem okolju.

Ker vam prinaša kritje pred riziki, na katere nimate
vpliva.
Ker lahko zavarovalno polico vinkulirate na
banko, ki je garant posla, in jo tako uporabite kot
sredstvo za dodatno zavarovanje svojih obveznosti iz naslova garancijske pogodbe.

3. ZAVAROVANJE LASTNIŠKEGA DELEŽA
ZAKAJ?

Stran 3

KDAJ?

Ker prinaša varnost naložbe investitorju, da ne
izgubi kapitalskega vložka v tujini.

Ko poslujete v državah z nestabilnim političnim ali
gospodarskim okoljem oziroma okoljem, kjer niso
uveljavljene mednarodne prakse z vidika varovanja
tujih naložb.

4. ZAVAROVANJE DELNIČARSKEGA POSOJILA

Stran 4

KDAJ?

ZAKAJ?
Ker prinaša varnost naložbe investitorju, da ne
izgubi posojila v tujini.

Ko poslujete v državah z negotovo monetarno
politiko ali v državah s šibko nacionalno valuto, ki
lahko povzroči sprejem omejitev razpolaganja s
tujimi valutami oziroma omejitvami kapitalskih
tokov / izplačil v tujino.

KATERO ZAVAROVANJE JE ZA VAS USTREZNO?

5. ZAVAROVANJE KREDITA TUJEMU KUPCU
ZAKAJ?

Stran 5

KDAJ?

Ker povečuje konkurenčnost vaše ponudbe, s
tem ko kupcu ponudite tudi možnost financiranja.
Ker se izognete riziku neplačila kupca.
Ker vašemu kupcu omogočite plačilo blaga na
daljši rok.
Ker vašemu kupcu olajšate pridobitev financiranja, ki je iz stroškovnega vidika ugodnejše od
običajnih kreditov, saj so pri takem zavarovanju
banke oproščene kapitalskih rezervacij, kar
zmanjša strošek kredita.

Če želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe,
komercialno ponudbo dopolnite s ponudbo za
financiranje vašega kupca. Financiranje kupca odobri
vaša banka, ki ta kredit zavaruje pri SID banki. S tem
vam omogoča, da ste plačani ob dobavi, hkrati pa
omogoča vašemu kupcu, da kupljeno blago
odplačuje več let.
Ko poslujete v državah, kjer so lokalni finančni pogoji
slabši kot v Sloveniji.
Pri večjih enkratnih izvoznih poslih (izvoz kapitalskih
dobrin), ki so običajno večje vrednosti.
Kadar kupec nima lastnih sredstev za plačilo dobavljenega blaga, oziroma jih želi usmeriti v druge
projekte.
Pri določenih primerih (zlasti pri javnih razpisih), ko
kupci postavijo pogoj zagotovitve finančne ponudbe, ki jo izvoznikova banka pripravi ob zavarovanju
kredita s stani SID banke.

6. ZAVAROVANJE KREDITA TUJI BANKI
ZAKAJ?

Stran 6

KDAJ?

Ker poenostavi in poceni proces odobritve
financiranja kupca prek njegove banke.
Ker povečuje konkurenčnost vaše ponudbe, s tem
ko kupcu ponudite tudi možnost financiranja.

Pri večjih izvoznih poslih oziroma kadar kupec nima
zadostne kreditne sposobnosti za prevzem kredita
na boniteto svojega podjetja (bilance podjetja), se
kredit odobri kupčevi banki, ki ga nato posreduje
naprej kupcu – svojemu komitentu.

Ker se izognete riziku neplačila kupca.

Ko se kupci ne smejo zadolževati v tujini, oziroma se
sme le kupčeva banka.

Ker vašemu kupcu omogočite plačilo blaga na
daljši rok.

Če želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe,
komercialno ponudbo dopolnite s ponudbo za
financiranje vašega kupca. Financiranje kupca odobri
vaša banka, ki ta kredit zavaruje pri SID banki. S tem
vam omogoča, da ste plačani ob dobavi, hkrati pa
omogoča vašemu kupcu, da kupljeno blago
odplačuje več let.

Ker vašemu kupcu olajšate pridobitev financiranja, ki je iz stroškovnega vidika ugodnejše od
običajnih kreditov, saj so pri takem zavarovanju
banke oproščene kapitalskih rezervacij, kar
zmanjša strošek kredita.

Ko poslujete v državah, kjer so lokalni finančni pogoji
slabši kot v Sloveniji.
Pri večjih enkratnih izvoznih poslih (izvoz kapitalskih
dobrin), ki so običajno večje vrednosti.
Kadar kupec nima lastnih sredstev za plačilo dobavljenega blaga, oziroma jih želi usmeriti v druge
projekte.
Pri določenih primerih (zlasti pri javnih razpisih), ko
kupci postavijo pogoj zagotovitve finančne ponudbe, ki jo izvoznikova banka pripravi ob zavarovanju
kredita s stani SID banke.
KATERO ZAVAROVANJE JE ZA VAS USTREZNO?

7. ZAVAROVANJE ODKUPA TERJATEV
ZAKAJ?

Stran 7

KDAJ?

Ker povečuje konkurenčnost vaše ponudbe.
Ker vašemu kupcu olajša pridobitev financiranja,
saj banke sklepajo pogodbo o odkupu z vami in
ne z vašim kupcem.
Ker je odkup terjatev brez regresne pravice do
vas (izvoznika).

V primeru, ko kupci želijo financiranje z vaše stani
(izvoznika) in ne s stani banke. Zlasti takrat, ko v
svojih bilancah nočejo imeti finančnih obveznosti,
temveč raje obveznosti do dobaviteljev.
Kadar želite izboljšati hitrost obravnave financiranja
posla, saj banke hitreje sklenejo pogodbo o odkupu z
vami kot kreditno pogodbo z vašim kupcem.

8. ZAVAROVANJE POSTFINANCIRANJA AKREDITIVA
ZAKAJ?

Stran 8

KDAJ?

Ker se z zavarovanjem dosežejo hitrejši postopki
pridobivanja kredita in optimizirajo stroški izdaje
izvoznega kredita.
Ker povečuje konkurenčnost vaše ponudbe, s tem
ko kupcu ponudite tudi možnost financiranja.
Ker se izognete riziku neplačila kupca.
Ker vašemu kupcu omogočite plačilo blaga na
daljši rok.
Ker vašemu kupcu olajšate pridobitev financiranja, ki je iz stroškovnega vidika ugodnejše od
običajnih kreditov, saj so pri takem zavarovanju
banke oproščene kapitalskih rezervacij, kar
zmanjša strošek kredita.

Ko poslujete v državah, kjer je akreditivno poslovanje
razvito.
Uporabi se kot nadomestilo kreditu tuji banki, saj
bistveno poenostavi kreditne postopke in
dokumentacijo.
Če želite izboljšati konkurenčnost vaše ponudbe,
komercialno ponudbo dopolnite s ponudbo za
financiranje vašega kupca. Financiranje kupca odobri
vaša banka, ki ta kredit zavaruje pri SID banki. S tem
vam omogoča, da ste plačani ob dobavi, hkrati pa
omogoča vašemu kupcu, da kupljeno blago
odplačuje več let.
Ko poslujete v državah, kjer so lokalni finančni pogoji
slabši kot v Sloveniji.
Pri večjih enkratnih izvoznih poslih (izvoz kapitalskih
dobrin), ki so običajno večje vrednosti.
Kadar kupec nima lastnih sredstev za plačilo dobavljenega blaga, oziroma jih želi usmeriti v druge
projekte.
Pri določenih primerih (zlasti pri javnih razpisih), ko
kupci postavijo pogoj zagotovitve finančne ponudbe, ki jo izvoznikova banka pripravi ob zavarovanju
kredita s stani SID banke.

9. ZAVAROVANJE NEDELNIČARSKEGA POSOJILA

Stran 9

KDAJ?

ZAKAJ?
Ker investitorju omogoča financiranje njegove
družbe v tujini, pri čemer tega kredita nima v
svojih bilancah.

Kadar poslujete v državah, kjer je zadolževanje v
državi gostiteljici investicije dražje kot na slovenskem
trgu.

Ker banki prinaša zavarovanje kritja plačilnih
rizikov in kot prvovrstno zavarovanje ugodno
vpliva na višino stroškov kredita.

Kadar investitor želi financirati svojo investicijo v
tujini, vendar ne želi bremeniti svoje bilance z
dodatnimi finančnimi obveznostmi.

KATERO ZAVAROVANJE JE ZA VAS USTREZNO?

10. ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ BANKI

Stran 10

KDAJ?

ZAKAJ?

Ko banka za izvedbo posla nima zadosti garancijskega potenciala za vas (izvoznika).

Ker zavarovanje omogoča banki, da si poveča
garancijsko poslovanje z vami (izvoznikom),
oziroma lahko ob zavarovanju zmanjša svojo
izpostavljenost do vas.

Ko želi banka zmanjšati obstoječo garancijsko
izpostavljenost do vas (izvoznika).

Zaradi delitve rizika s SID banko se običajno
zmanjšajo potrebe banke, ki je garant posla, po
zagotavljanju zavarovanj z vaše strani (izvoznika).
Ker so banke za zavarovani delež oproščene
kapitalskih rezervacij.

11. ZAVAROVANJE NAMENSKEGA KREDITA
ZAKAJ?

Stran 11

KDAJ?

Ker si izboljšate likvidnost, oziroma zagotovite
likvidnost za celotno dobo trajanja izvoznega
posla od podpisa pogodbe do zadnjega plačila
in s tem zagotovite nemoten proces proizvodnje.
Ker se z zavarovanjem zmanjša potreba banke
za dodatna zavarovanja z vaše strani (izvoznika).

Ko želite pridobiti premostitveni kredit, ki vam bo
omogočil, da realizirate pridobljeni izvozni posel.
Ko želite s pridobitvijo namenskega kredita poplačati
svoje dobavitelje takoj (skrajšanje roka plačila) ter se
pri tem dogovorite za morebitne popuste.

Ker banki prinaša zavarovanje kritja plačilnih
rizikov in s takšnim prvovrstnim zavarovanjem
omogoča manjše kapitalske rezervacije, hkrati
pa ugodno vpliva na višino stroškov vašega
kredita (nižja obrestna mera).

12. ZAVAROVANJE KREDITNE LINIJE
ZAKAJ?

Stran 12

KDAJ?

Ker si izboljšate likvidnost od podpisa pogodbe
do plačila kreditne linije in s tem zagotovite
nemoten proces proizvodnje.

Ko imate revolving posle, sproti dobivate naročila in
so plačilni roki krajši od 1 leta.

Ker se z zavarovanjem zmanjša potreba banke za
dodatna zavarovanja z vaše strani (izvoznika).
Ker banki prinaša zavarovanje kritja plačilnih
rizikov in s takšnim prvovrstnim zavarovanjem
omogoča manjše kapitalske rezervacije, hkrati
pa ugodno vpliva na višino stroškov vašega
kredita (nižja obrestna mera).
Ker vam kreditna linija omogoča večjo fleksibilnost pri financiranju obratnih sredstev, saj jo
uporabite le po potrebi.
KATERO ZAVAROVANJE JE ZA VAS USTREZNO?
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KAZALO

ZAVAROVANEC
IZVOZNIK

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE KREDITA DOBAVITELJA
PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
PRED DOBAVO: Zavarovani so proizvodni stroški.
PO DOBAVI: Zavarovane so terjatve do kupca.

ZAVAROVANI RIZIK

IZVOZNIK

KUPEC

PLAČILO ZA
DOBAVLJENO
BLAGO

1

2

PRED DOBAVO: Odpoved pogodbe s strani kupca ali
neizvedba posla zaradi nastopa nekomercialnih rizikov.

DOBAVA
BLAGA/STORITEV

PO DOBAVI: Neplačilo kupca zaradi stečaja, podaljšane
zamude plačil ali neplačilo zaradi nastopa nekomercialnih rizikov.

ODSTOTEK KRITJA

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
PRED DOBAVO: Čas izvedbe posla.
PO DOBAVI: Čas izvedbe posla in čas trajanja terjatve.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vzroka
škode.

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).

KUPEC

2

IZVOZNIK

ZAVAROVALNA
POLICA

1
KOMERCIALNA
POGODBA

ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (klasifikacija OECD), ocene rizičnega
razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Poslovna predstavitev kupca.
Finančni izkazi kupca za pretekla 3 leta.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

KUPEC

Pri zavarovanju rizikov po dobavi z odplačilno dobo nad
2 letoma veljajo naslednji pogoji: moratorij na glavnico
največ 6 mesecev po zadnjem črpanju, največ polletni
obroki odplačil ter avans najmanj 15% od vrednosti
izvoznega posla.

1

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZVOZNIH KREDITOV

IZVOZNIK

1
NEPLAČILO ZA
DOBAVLJENO BLAGO

ZAVAROVANEC
IZVOZNIK

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ
IZVOZNIKU

BANKA

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Garancija oziroma obveznost, ki jo ima banka, ki je garant
posla, do upravičenca po garanciji.

KUPEC

IZVOZNIK

ZAVAROVANI RIZIK
Upravičeno unovčenje garancije zaradi nastopa nekomercialnih rizikov. Neupravičeno unovčenje garancije.

1
DOBAVA
BLAGA /
STORITEV

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Doba veljavnosti garancije.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.
BANKA

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (klasifikacija OECD), ocene rizičnega razreda
kupca ter trajanja zavarovanja.

GARANCIJSKA
POGODBA

3

2

KUPEC

IZVOZNIK

4
ZAVAROVALNA
POLICA

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

GARANCIJA

1
KOMERCIALNA
POGODBA

Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
Finančni izkazi kupca.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.
Garancija oziroma osnutek garancije.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO
Zavaruje se lahko garancijo za resnost prijave na razpis,
garancijo za vračilo avansa, garancijo za dobro izvedbo
del, garancijo za odpravo napak v garancijski dobi,
garancijo za vračilo zadržanih zneskov idr..

UNOVČEVANJE
ZAVAROVANJ PO
GARANCIJSKI
POGODBI

BANKA

1

2

3

UNOVČEVANJE
GARANCIJE

KUPEC

IZVOZNIK

PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ

2

ZAVAROVANEC
INVESTITOR

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE LASTNIŠKEGA DELEŽA
PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Kapitalski vložek (lastniški delež).

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

ZAVAROVANI RIZIK
Nekomercialni riziki (vojna in civilni nemiri, prepoved
konverzije in transferja valute, ekspropriacija in druge
oblike razlastitve, odpoved pogodbe v primeru, da je
država pogodbeni partner, ter odklonitev pravnega
varstva).

INVESTITOR

1
PLAČILO
DIVIDEND

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Zavarovalna doba od 3 do 15 let.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
V 90 dneh po nastopu škodnega dogodka.

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,1% od
zavarovalne vsote.
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od sektorja in
zavarovanega rizika: od približno 0,5% do 2,5% p.a.

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

2

INVESTITOR

ZAVAROVALNA
POLICA

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

1
INVESTICIJA V OBLIKI
LASTNIŠKEGA VLOŽKA

Poslovna predstavitev investitorja in hčerinske družbe v
tujini oziroma investicije.
Finančni izkazi hčerinske družbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

DODATNO
Možnost prekinitve zavarovanja po preteku prvih 3 let.

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

3

ZAVAROVANJE IZHODNIH INVESTICIJ

INVESTITOR

1

PREPOVED PLAČILA
DIVIDEND S STRANI
DRŽAVE (VOJNA, NEMIRI)

ZAVAROVANEC
INVESTITOR

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE DELNIČARSKEGA POSOJILA
PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Glavnica kredita, ki je lahko povečana za ocenjene redne
pogodbene obresti (delničarsko posojilo).

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

ZAVAROVANI RIZIK

INVESTITOR

Nekomercialni riziki (vojna in civilni nemiri, prepoved
konverzije in transferja valute, ekspropriacija in druge
oblike razlastitve, odpoved pogodbe v primeru, da je
država pogodbeni partner, ter odklonitev pravnega
varstva).

1
PLAČILO OBROKA
KREDITA

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

ZAVAROVALNA DOBA
Zavarovalna doba od 3 do 15 let.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
V 90 dneh po nastopu škodnega dogodka oziroma
odvisno od vzroka škode.
HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,1% od
zavarovalne vsote.
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od sektorja in
zavarovanega rizika: od približno 0,5% do 2,5% p.a.

2
2

INVESTITOR

ZAVAROVALNA
POLICA

1
KREDITNA
POGODBA

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Poslovna predstavitev investitorja in hčerinske družbe v
tujini oziroma investicije.
3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Finančni izkazi hčerinske družbe.
Podpisana kreditna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO
/

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZHODNIH INVESTICIJ

INVESTITOR

1
NEPLAČILO OBROKA
KREDITA
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ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE KREDITA TUJEMU KUPCU

DOBAVA
BLAGA /
STORITEV

IZVOZNIK

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA

ČRPANJE
KREDITA

Glavnica in redne pogodbene obresti.

1

2

KUPEC

ZAVAROVANI RIZIK
Neplačilo kredita zaradi nastopa nekomercialnih rizikov,
stečaja kupca ali podaljšane zamude plačila.

BANKA

ODSTOTEK KRITJA

3
VRAČILO KREDITA /
PLAČILO ZA DOBAVLJENO
BLAGO

Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Doba črpanja kredita in doba odplačila kredita.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vzroka
škode.

STROŠKI ZAVAROVANJA

IZVOZNIK

OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (OECD klasifikacija), ocene rizičnega
razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

1
KUPEC

3

BANKA

ZAVAROVALNA
POLICA

Poslovna predstavitev kupca.

KOMERCIALNA
POGODBA

2
KREDITNA
POGODBA

Finančni izkazi kupca za pretekla 3 leta.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Podpisana kreditna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

IZVOZNIK

Pri zavarovanju kreditov z odplačilno dobo nad 2 letoma
veljajo naslednji pogoji: moratorij na glavnico največ 6
mesecev po zadnjem črpanju, največ polletni obroki
odplačil ter avans najmanj 15% od vrednosti izvoznega
posla.

2

FINANCIRANJE
V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.
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KUPEC

PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZVOZNIH KREDITOV

BANKA

1
NEPLAČILO KREDITA

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE KREDITA TUJI BANKI

DOBAVA
BLAGA /

IZVOZNIK STORITVE

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA

1

Glavnica in redne pogodbene obresti.

KUPEC
KUPČEVA
BANKA

ZAVAROVANI RIZIK
Neplačilo kredita zaradi nastopa nekomercialnih rizikov,
stečaja banke ali podaljšane zamude plačila.

ODSTOTEK KRITJA

BANKA

2

3

ČRPANJE
KREDITA

VRAČILO
KREDITA

Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Doba črpanja kredita in doba odplačila kredita.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vzroka
škode.

STROŠKI ZAVAROVANJA
IZVOZNIK

OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (OECD klasifikacija), ocene rizičnega
razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

1

KOMERCIALNA
POGODBA

1

2

KREDITNA KUPČEVA
POGODBA BANKA

BANKA

44
ZAVAROVALNA
POLICA

Poslovna predstavitev kupca.

KUPEC

3
KREDITNA
POGODBA

Finančni izkazi banke za pretekla 3 leta.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Podpisana kreditna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.

1
KUPČEVA
BANKA

2

FINANCIRANJE

KUPEC

IZVOZNIK

Pri zavarovanju kreditov z odplačilno dobo nad 2 letoma
veljajo naslednji pogoji: moratorij na glavnico največ 6
mesecev po zadnjem črpanju, največ polletni obroki
odplačil ter avans najmanj 15% od vrednosti izvoznega
posla.

PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZVOZNIH KREDITOV

BANKA

1
NEPLAČILO
KREDITA

6

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE ODKUPA TERJATEV
PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Vrednost odkupljenih terjatev in redne pogodbene
obresti.

PLAČILO ZA
DOBAVLJENO
BLAGO

DOBAVA
BLAGA /
STORITEV

KUPEC

1

3

ZAVAROVANI RIZIK

IZVOZNIK

BANKA

Neplačilo odkupljenih terjatev zaradi nastopa nekomercialnih rizikov, stečaja kupca ali podaljšane zamude
plačila.

2
ODKUP
TERJATEV

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Doba odplačila odkupljenih terjatev.

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vzroka
škode.
KUPEC

STROŠKI ZAVAROVANJA

1

OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (OECD klasifikacija), ocene rizičnega
razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

KOMERCIALNA
POGODBA

IZVOZNIK

BANKA

3
ZAVAROVALNA
POLICA

2
POGODBA O
ODKUPU TERJATEV

Poslovna predstavitev kupca.
Finančni izkazi kupca za pretekla 3 leta.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Podpisana pogodba o odkupu terjatev oziroma osnutek
pogodbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

Pri zavarovanju odkupljenih terjatev z odplačilno dobo
nad 2 letoma veljajo naslednji pogoji: moratorij prvega
obroka največ 6 mesecev po zadnjem odkupu, največ
polletni obroki odplačil ter avans najmanj 15% od
vrednosti izvoznega posla.

FINANCIRANJE
V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.
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NEPLAČILO ZA
DOBAVLJENO
BLAGO

KUPEC

1

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZVOZNIH KREDITOV

IZVOZNIK

BANKA

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE POSTFINANCIRANJA
AKREDITIVA

DOBAVA
BLAGA /

IZVOZNIK STORITVE

1

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA

KUPEC
KUPČEVA
BANKA

Glavnica in redne pogodbene obresti.

ZAVAROVANI RIZIK
Neplačilo kredita zaradi nastopa nekomercialnih rizikov,
stečaja banke ali podaljšane zamude plačila.

BANKA

2

3

ČRPANJE
KREDITA

REIMBURSIRANJE
KREDITA

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Doba črpanja akreditiva in doba reimbursiranja kredita.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Takoj oziroma v roku do 180 dni, odvisno od vzroka
škode.

STROŠKI ZAVAROVANJA

IZVOZNIK

OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od rizičnega razreda
države kupca (OECD klasifikacija), ocene rizičnega
razreda kupca ter trajanja zavarovanja.

1

KOMERCIALNA
POGODBA

1

2

KREDITNA KUPČEVA
POGODBA BANKA

BANKA

4
ZAVAROVALNA
POLICA

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

KUPEC

3
AKREDITIV

Poslovna predstavitev kupca.
Finančni izkazi banke za pretekla 3 leta.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Swift akreditiva oziroma osnutek swift-a.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

KUPEC

IZVOZNIK

Pri zavarovanju akreditiva z odplačilno dobo nad 2
letoma veljajo naslednji pogoji: moratorij prvega obroka
največ 6 mesecev po zadnjem črpanju, največ polletni
obroki odplačil ter avans najmanj 15% od vrednosti
izvoznega posla.

1
KUPČEVA
BANKA

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZVOZNIH KREDITOV

BANKA

1
NEPLAČILO
AKREDITIVA

8

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE NEDELNIČARSKEGA POSOJILA
INVESTITOR

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA

VRAČILO
KREDITA

Glavnica kredita, ki je lahko povečana za ocenjene redne
pogodbene obresti (posojilo banke).

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

2.b

ZAVAROVANI RIZIK

ČRPANJE
KREDITA

BANKA

Neplačilo kredita zaradi nastopa nekomercialnih rizikov,
stečaja hčerinske družbe v tujini ali podaljšane zamude
plačila.

1

2.a
VRAČILO
KREDITA

ODSTOTEK KRITJA
Do 95% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Zavarovalna doba od 3 do 15 let.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
Takoj oziroma najkasneje v roku 180 dni od dneva
zapadlosti obroka.

INVESTITOR

STROŠKI ZAVAROVANJA

1

POROŠTVO

2.b

OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,1% od
zavarovalne vsote.
ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od sektorja in
zavarovanega rizika: od približno 0,8% do 2,5% p.a..

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

BANKA

3
ZAVAROVALNA
POLICA

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

INVESTICIJA V
DRUŽBO V
TUJINI

2.a
KREDITNA
POGODBA

Poslovna predstavitev investitorja in hčerinske družbe v
tujini oziroma investicije.
Finančni izkazi investitorja in hčerinske družbe v tujini,
vključno s konsolidiranimi izkazi investitorja.
Podpisana kreditna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

INVESTITOR

Običajno se za zavarovanje kredita zahteva poroštvo
investitorja. Kritje komercialnih rizikov običajno do 80%.

NEPLAČILO
KREDITA

1.b

HČERINSKA
DRUŽBA
V TUJINI

FINANCIRANJE
V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.
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2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE IZHODNIH INVESTICIJ

BANKA

1.a
NEPLAČILO
KREDITA

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ
BANKI

DOBAVA
BLAGA /
STORITEV

IZVOZNIK

1

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Garancija oziroma obveznost, ki jo ima banka, ki je
garant posla, do upravičenca po garanciji.

KUPEC

BANKA

ZAVAROVANI RIZIK
Unovčitev garancije iz kateregakoli razloga.

ODSTOTEK KRITJA
Do 80% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Doba veljavnosti garancije.

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).
ZAVAROVALNA PREMIJA: Nadomestilo banke za
prevzeti riziko, pomnožen z odstotkom kritja in
zavarovalno dobo (v letih).

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.

IZVOZNIK
GARANCIJSKA
POGODBA

1

2

4

KOMERCIALNA
POGODBA

KUPEC

BANKA

ZAVAROVALNA
POLICA

3
GARANCIJA

Finančni izkazi izvoznika in kupca.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogobe.
Garancijska pogodba oziroma osnutek pogodbe.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

Garancija oziroma osnutek garancije.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO

IZVOZNIK

Zavaruje se lahko garancijo za resnost prijave na razpis,
garancijo za vračilo avansa, garancijo za dobro izvedbo
del, garancijo za odpravo napak v garancijski dobi,
garancijo za vračilo zadržanih zneskov ipd..
Zavarovanje za garancijo banki izdamo običajno v
kombinaciji z zavarovanjem garancije izvozniku.

KUPEC

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE STORITVENIH GARANCIJ

BANKA

1
UNOVČEVANJE
GARANCIJE
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ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE NAMENSKEGA KREDITA
PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA
Glavnica kredita za financiranje proizvodnih stroškov in
redne pogodbene obresti.

PLAČILO ZA
DOBAVLJENO
BLAGO
IN ZAPIRANJE
KREDITA

DOBAVA
BLAGA /
STORITEV

KUPEC

2

3

ZAVAROVANI RIZIK

IZVOZNIK
KUPEC
ČRPANJE
KREDITA

BANKA

Neplačilo kredita s strani izvoznika.

4

1

SPROŠČANJE
PRESEŽKA
PRILIVOV

ODSTOTEK KRITJA
Do 80% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Zavarovalna doba do 5 let.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).

KUPEC

1

ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od neto obrestne
marže in provizije za vodenja kredita, odstotka kritja ter
trajanja zavarovanja.

IZVOZNIK

BANKA

3

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.

KOMERCIALNA
POGODBA

ZAVAROVALNA
POLICA

2
KREDITNA
POGODBA

Finančni izkazi izvoznika in kupca.
Podpisana komercialna pogodba oziroma osnutek
pogodbe.
Kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

DODATNO
Višina glavnice za kredite z ročnostjo do dveh let je lahko
do 85% vrednosti izvozne pogodbe. Za kredite z ročnostjo od 2 do 5 let pa do 75% vrednosti izvozne pogodbe.

KUPEC
NEPLAČILO
KREDITA

FINANCIRANJE

1.a

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE
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ZAVAROVANJE KREDITOV ZA PRIPRAVO NA IZVOZ

IZVOZNIK

BANKA

1.b
NEPLAČILO
KREDITA

ZAVAROVANEC
BANKA

1. POTEK POSLA

TIP ZAVAROVANJA
ZAVAROVANJE KREDITNE LINIJE

KUPEC 1
KUPEC 2
KUPEC 3

PREDMET ZAVAROVANJA / ZAVAROVALNA VSOTA

DOBAVA
BLAGA /
STORITEV PLAČILO
BLAGA /
STORITEV
2

3

Glavnica revolving kredita in redne pogodbene obresti.

IZVOZNIK
KUPEC

ZAVAROVANI RIZIK
Neplačilo kreditne linije s strani izvoznika.

VRAČANJE
KREDITA

BANKA

1

4

ODSTOTEK KRITJA

ČRPANJE
KREDITA

Do 80% zavarovalne vsote.

ZAVAROVALNA DOBA
Zavarovalna doba do 2 let.

IZPLAČILO ZAVAROVALNINE
V roku 30 dni po nastopu škodnega dogodka.

2. POGODBENA DOKUMENTACIJA

STROŠKI ZAVAROVANJA
OBDELOVALNA PROVIZIJA: Provizija znaša 0,06% od
zavarovalne vsote (od 200 EUR do 1.000 EUR).

KUPEC 1
KUPEC 2
KUPEC 3

2

ZAVAROVALNA PREMIJA: Odvisna od neto obrestne
marže in provizije za vodenja kredita, odstotka kritja ter
trajanja zavarovanja.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Poslovna predstavitev izvoznika in kupca.
Finančni izkazi izvoznika in kupca.

KOMERCIALNA
POGODBA

IZVOZNIK

3

BANKA

ZAVAROVALNA
POLICA

1
KREDITNA
LINIJA

Kreditna pogodba oziroma osnutek pogodbe.
Izpolnjen zahtevek za zavarovanje.

DODATNO
Izvoznik mora v povprečju zadnjih treh let realizirati vsaj
50% prihodkov iz izvoza.

3. IZPLAČILO ZAVAROVALNINE

FINANCIRANJE

KUPEC 1
KUPEC 2
KUPEC 3

V kolikor še nimate izbrane banke, ki bi financirala vaš
izvozni posel, in gre za izvoz v države izven EU/OECD
lahko SID banka izvozni posel tudi financira.

IZVOZNIK

2
PLAČILO
ZAVAROVALNINE

ZAVAROVANJE KREDITOV ZA PRIPRAVO NA IZVOZ

BANKA

1
NEPLAČILO
KREDITA
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KONTAKT
Oddelek za zavarovanje kreditov in investicij
Tel: 01/2007-540
E-mail: zavarovanje@sid.si

Oddelek za podjetja
Tel: 01/2007-480
E-mail: financiranje@sid.si

Splošne informacije o SID banki
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Matična št.: 5665493
ID št. Za DDV: SI82155135
IBAN: SI56029130254820406

BANKE
MALA in
SREDNJA
PODJETJA

VELIKA
PODJETJA

Obrazci, ceniki in ostala dokumentacija na spletni strani:
http://www.sid.si
Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb.

