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Získajte v nás spoľahlivého partnera pre Váš export

Sme exportno-úverová agentúra - jediný

priamy nástroj štátu pre podporu

slovenských exportérov.

Poskytujeme financovanie a poistenie

exportu bez ohľadu na veľkosť alebo

sektor podnikania.

Umožňujeme vstup slovenským exportérom

do obchodných a investičných vzťahov, kde

komerčný finančný sektor prejavuje menší

záujem prevziať na seba riziko.



Vytvárame podmienky  pre expanziu slovenského exportu 

predovšetkým do teritórií s rastúcim potenciálom  a vyššou mierou 

teritoriálneho rizika.

Zvyšujeme konkurencieschopnosť slovenských exportérov na 

medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika.

Transparentná štátna podpora exportu v súlade s platnými 

pravidlami medzinárodného regulačného rámca OECD, EÚ a WTO.

Experti na export

Podpora EXIMBANKY SR pre akýkoľvek životaschopný projekt 

slovenských podnikateľov viazaný na exportné kontrakty. 



Export v číslach

91 mld. EUR výška HDP Slovenska v roku 2021 

88,5 mld. EUR objem slovenského exportu za rok 2021 

96,8% exportná výkonnosť SR

13 % slovenského exportu v roku 2021 smeroval mimo členských krajín OECD. 

Zdroj údajov: spracované údaje k 2.2.2022: Štatistický úrad SR | Národná banka Slovenska

v mld. EUR

96,8% podiel exportu na HDP SR
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Podpora slovenského exportu

25 rokov 

podpory

Viac ako 

100 krajín 

sveta

Viac ako 

55 mld.€

Bielorusko
Rusko
Kazachstan
Azerbajdžan

Bangladéš
Indonézia
Malajzia
India

Alžírsko
Egypt
Maroko
Saudská Arábia

Argentína
Brazília
Čile
Kostarika

Okrem tradičných teritórií krajín EÚ a OECD, pomáha EXIMBANKA SR s exportom 
aj do rizikovejších teritórií krajín ako napr.:



Základné finančné ukazovatele (2021)

Finančné ukazovatele EXIMBANKY SR EUR mil.

Celkový objem úverov v nominálnej hodnote 527,6

Celkový objem vystavených záruk 115,6

Poistná angažovanosť 464,7

Vlastné imanie 264,0

Bilančná suma 480,7

Čisté výnosy z bankových aktivít 17,8

Čisté zaslúžené poistné 4,8

Všeobecné prevádzkové náklady 5,3

*Auditované informácie z Výročnej správy EXIMBANKY SR



Pomáhame exportérom napĺňať ambície

Výstavba komplexnej infraštruktúry a 
dodávky dopravnej techniky do 
Azerbajdžanu.

Dodávka špičkových ložísk do Indie.

Dodávka zariadenia na výrobu pneumatík 
do Ruska.

Dodávku energetických zariadení pre 
elektráreň v Turecku.



Pomáhame exportérom napĺňať ambície

Dodávka zariadení pre mliekarenskú 

výrobu do Bieloruska.

Výstavba veternej elektrárne vo Fínsku.

Dodávka leteckých simulátorov do 

Alžírska.

Dodávka textilnej produkcie do

Japonska.

Výstavba veľkochovu hospodárskych 

zvierat v Rusku.



Produkty
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S našimi produktmi  je export ľahší a bezpečnejší

Bankové 
produkty

Poistné 
produkty

Úvery

Záruky

Poisteným je exportér 

Poisteným je banka 
exportéra

€



Financovanie



Produkty financovania exportu 

Priame úvery Vývozný odberateľský úver

Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej 
infraštruktúry

Úver na financovanie investície v zahraničí 

Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov

Priamy úver na pohľadávky z vývozu - krátkodobý, 
strednodobý a dlhodobý

Refinančné úvery Refinančný úver na podporu vývozu

Záručné produkty Neplatobná banková záruka

Platobná banková záruka

Bankové produkty



Priamy úver na podporu vývozu 

so splatnosťou do dvoch rokov

Financovanie prevádzkových potrieb -
materiálových a ostatných nákladov súvisiacich 
s realizáciou zahraničného kontraktu až na 
obdobie 2 rokov (rozhodujúca je dĺžka kontraktu).
Splatnosť v nadväznosti na platobnú podmienku 
kontraktu.
Čerpanie - jednorazovo alebo postupne, priamou 
úhradou ešte neuhradených dodávateľských 
faktúr a/alebo refundáciou už uhradených 
dodávateľských faktúr s dátumom vystavenia nie 
starším ako 6 mesiacov ku dňu čerpania 
jednotlivej časti úveru.



Priamy úver na nákup a modernizáciu 

technológie a súvisiacej infraštruktúry

Financovanie do výšky 85% z nákladov na 
nákup alebo na modernizáciu technológie 
a súvisiacej infraštruktúry, s možnosťou 
refinancovania už uhradených faktúr 
dodávateľovi, ktorých dátum vystavenia nie 
je starší ako 6 mesiacov ku dňu čerpania 
úveru.
Úver sa poskytuje na obdobie 7 rokov odo 
dňa prvého čerpania úveru (v prípade, že 
ide o špecifickú, finančne náročnú 
technológiu, možnosť poskytnutia dlhšej 
splatnosti).
Odklad splátok ½ roka po načerpaní úveru.



Priamy úver na financovanie investície

v zahraničí

Úver na podporu investičných aktivít v 
zahraničí, ktorý je možné poskytnúť do výšky 
85% hodnoty investície.
Dlhodobý úver, ktorý sa spláca v 
pravidelných splátkach s možnosťou odkladu 
prvej splátky po dobu 6 mesiacov od 
ukončenia dodávok, resp. uvedenia 
investície do prevádzky.
Majoritné postavenie dlžníka v zahraničnej 
spoločnosti.
Investíciu musí prevádzkovať po dobu 
minimálne 3 rokov.



Zvýhodnené vývozné úvery 

do vybraných rozvojových krajín

Možnosť ponúknuť zvýhodnené financovanie svojmu 
zahraničnému odberateľovi z verejného sektora (napr.: 
ministerstvá, mestá, obce...) vo vybraných rozvojových krajinách.

Účelovo viazaný úver, ktorý je vďaka 
príspevku na splatenie časti úveru, 
nižším úrokovým sadzbám a predĺženej 
splatnosti úverov výhodnejší, ako úver 
za komerčných podmienok.



Poistenie



Čo mi ponúka poistenie exportu?

Odborné a kvalitné ohodnotenie 
zahraničných subjektov – overenie si 
nových obchodných partnerov.

Vyššia konkurencieschopnosť = 
ponúknite svojim partnerom predĺženie 
splatností, alebo dlhodobé a finančne 
výhodné financovanie.

Zníženie nákladov na riadenie rizika.

Umožnenie exportu do rizikovejších 
krajín, kam by exportér na vlastné riziko 
nevyvážal.Správa rizika

Peňažné toky

Nárast obchodu



Politicky motivované udalosti v krajine kupujúceho 

štrajk, občianske nepokoje, vojna, teroristický útok

Administratívne opatrenia vlády 

zamedzenie transferu platieb, znemožnenie konverzie meny

Prírodné katastrofy v krajine kupujúceho 

povodne, zemetrasenie, tsunami, tropické búrky

Odmietnutie/neschopnosť verejného dlžníka platiť záväzky

Poistné riziká

Platobná nevôľa kupujúceho

Platobná neschopnosť kupujúceho (konkurz)

Politické riziká

Komerčné riziká



Poistné produkty

Poisteným je exportér

ABT Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru

eMSP Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu

AB Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti 
komerčným a politickým rizikám

C Poistenie vývozných dodávateľských úverov

E Poistenie výrobného rizika

I Poistenie investícií slovenských právnických osôb v 
zahraničí



Poisteným je banka exportéra

D Poistenie vývozných odberateľských úverov proti 
komerčným a politickým rizikám

F Poistenie úveru na financovanie výroby určenej na 
vývoz

Ik Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských 
právnických osôb v zahraničí 

L Poistenie akreditívu 

Z Poistenie záruk

Poistné produkty



Krátkodobé poistenie

Spotrebný tovar, komodity, menšie stroje a zariadenia, 
technológie, záruky



Poistený – banka vývozcu, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, 

prípadne iná finančná spoločnosť, ktorá poskytla odberateľský úver dlžníkovi 
na financovanie vývozného kontraktu. 

Poistenie vývozných odberateľských úverov 

proti komerčným a politickým rizikám – D



Existencia vývozného kontraktu s verejným zahraničným odberateľom 
slovenských tovarov alebo služieb (napr. ministerstvo, štátne inštitúcie, 
municipalita a pod.).

Vývozný odberateľský úver vo vzťahu k vývoznému 
kontraktu so splatnosťou dlhšou ako 2 roky.

Preukázateľný rozvojový aspekt projektu.

Zvýhodnené vývozné úvery 

do vybraných rozvojových krajín



Poistenie pre malé a stredné podniky

eMSP poistenie online
Poistné plnenie od 500,- EUR

Bez maximálneho poistného plnenia

Bez minimálneho poistného

Zjednodušené podmienky poistenia

Na objeme nezáleží

Poistenie aj rizikovejších teritórií

Možnosť získa financovanie
Faktoring

Odkup pohľadávky

Úver zabezpečený pohľadávkami



Poistné produkty

Kolaterilazačný faktor zabezpečenia
Poistená pohľadávka – vyššia hodnota zabezpečenia v porovnaní 
s nezabezpečenou pohľadávkou.

Základné podmienky

Výška kolateralizačného faktora.

Výška spoluúčasti pri poistnom limite (5% - 30%).

Výška celkového krytia.

Zmluvné zabezpečenie (vinkulácia / trojdohoda).

Presun ručenia (iný odberatelia).

Až po expedícii tovaru.

Pre start-up vhodný odkup/faktoring.

Otázka založenia pohľadávok.



Význam pohľadávky

Strojné zariadenia (úver, lízing) - založené

Budova – (prenajatá, vlastná) – otázka lokality

Pozemok – (prenajatý, vlastný) – otázka lokality

Zásoby - typ zásob, obvykle nízky koeficient zabezpečenia

Patent  - pri bonitných spoločnostiach

Pohľadávky – vyrobené, dodané – bonitné zabezpečenie závislé 

od Vášho odberateľa - poistení odberateľ = vyššie 

zabezpečenie



Poradenstvo



Poradenstvo pre malé a stredné podniky

Pred vývozom
Modelovanie obchodného prípadu.

Upozornenie pred fraudami.

Predbežná kontrola kontraktu.

Počas realizácie vývozu
Vhodná forma financovania/poistenia.

Bezplatné poradenstvo k financovaniu a poisteniu.

Naše e-príručky:

Manuál exportéra

Ako sa vyhnúť pokusom o podvod

nájdete aj na www.eximbanka.sk



Viac informácií nájdete:

Financovanie
+421/2/59 39 82 14

financovanie@eximbanka.sk

Poistenie
+421/2/59 39 87 09

poistenie@eximbanka.sk

v propagačných materiáloch

na webe: www.eximbanka.sk



Ďakujem za pozornosť

Ing. Matúš Žatko, PhD.
Odbor poistenia

zatko@eximbanka.sk+421 911 749 016


