
Poistenie stredno a dlhodobých vývozných úverov pro ti politickým a komer čným rizikám 

"C" 

Poistenie sa týka vývozu, ktorý je financovaný form ou dodávate ľského úveru so splatnos ťou 

presahujúcou 1 rok  

• dodávateľský úver poskytuje slovenský vývozca zahraničnému kupujúcemu,  

• poistenie kryje slovenskému vývozcovi politické aj komerčné riziká spojené s úhradou pohľadávky 

zo zahraničia,  

• poistenie je vhodné predovšetkým pri kontraktoch na vývoz strojárskej výroby a investičných 

celkov,  

• poistné plnenie je možné vinkulovať v prospech financujúcej banky.  

• možnosť uzatvoriť zmluvu o prísľube poistenia, ktorá má formu zmluvy o budúcej zmluve, od 

prísľubu poistenia môže EXIMBANKA SR odstúpiť iba v prípade, že dôjde k výraznému zhoršeniu 

finančnej situácie dlžníka, resp. k výraznému zhoršeniu situácie v krajine dlžníka.  

• poistné hradí poistený jednorazovo,  

• výška poistného sa pohybuje hlavne v závislosti od krajiny zahraničného kupujúceho a dĺžky 

a pravidelnosti splácania úveru a úrokov,  

• minimálna výška spoluúčasti poisteného na poistnej udalosti je 10%.  

Základné podmienky poistenia:  

• úverové obdobie musí byť dlhšie ako 1 rok,  

• 15 % z hodnoty kontraktu musí zahraničný kupujúci zaplatiť priamo vývozcovi pred začiatkom 

splácania úveru,  

• časť kontraktu financovaná formou úveru môže byť maximálne do výšky 85 % z celej hodnoty,  

• z celkovej hodnoty vývozu musí podiel dodávok slovenského pôvodu predstavovať prevažnú časť.  

Zmluvné vz ťahy medzi zú častnenými stranami v prípade poistenia dodávate ľského úveru znázor ňuje 

schéma:  



 

1. Obchodný kontrakt medzi vývozcom a zahraničným kupujúcim.  

2. Strednodobý alebo dlhodobý úver na krytie vývoznej pohľadávky.  

3. Poistná zmluva uzatvorená medzi EXIMBANKOU SR a vývozcom.  

Finan čné väzby znázor ňuje nasledujúca schéma:  

 

1. Zaplatenie akontácie.  

2. Zaplatenie poistného.  

3. Dodávka tovaru.  

4. Čerpanie úveru po predložení zmluvne stanovených dokladov.  

5. Platby od zahraničného kupujúceho v súlade s vývozným kontraktom.  

6. Splácanie istiny a úrokov banke.  

7. Poistné plnenie poistenému (alebo na jeho žiadosť finančnej banke) v prípade realizácie poistnej 

udalosti.  

 


