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ROLUL EximBank

� Banca specializata,  institutie unica în mediul financiar-bancar

� Grupuri tinta de clienti :

• IMM cu potential de dezvoltare

• Exportatori sau potentiali exportatori

• Administratii publice locale

• Companii mari
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TREI PILONI DE
 ACTIVITATE

FINANłARE GARANTARE ASIGURARE



SOLUTII FINANCIARE COMPLETE

• FINANTARE  – EximBank ofera atât credite standard pentru
activitatea curenta sau pentru investitii, cât si produse cu caracter de
ajutor de stat: credite cu dobânda subventionata si compensarea
partiala a dobânzii.

• GARANTARE  - garantiile oferite de EximBank vin în sprijinul
companiilor care au nevoie de credite dar nu dispun de suficiente
garantii colaterale.

• ASIGURARE  - EximBank poate acoperi riscurile comerciale si
politice ce pot aparea în derularea tranzactiilor comerciale
internationale.

• Informatia comerciala si de credit despre partener ii de afaceri
un produs pentru reducerea riscurilor în afaceri prin care orice
societate îsi poate cunoaste viitorul partener comercial înaintea
încheierii unui contract.
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IMPLICARE ACTIVA

Actiuni pentru sus tinerea atragerii

de fonduri structurale

• Lansarea unui pachet integrat de produse

• Flexibilizarea  reglementarilor si procedurilor interne si

scurtarea timpului de raspuns

• Pregatirea  personalului de vânzari

• Parteneriate  cu institutiile implicate: autoritati de

management; FNGCIMM, banci comerciale

• Sectiune  speciala pe www.eximbank.ro
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SOLUTII PENTRU PROIECTE EUROPENE

 Pachet integrat de produse

• Credite pentru co-finantarea  componentei care

reprezinta contributia proprie a firmei la proiectul finantat

din fonduri structurale

Finantarea poate acoperi:

• Cheltuielile eligibile si neeligibile (inclusiv TVA) ale proiectului

• Necesarul de capital de lucru

Creditul poate acoperi pâna la 100% din valoarea

cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente

contributiei proprii la realizarea proiectului
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Pachet integrat de produse

•• C Credite destinate pre-finantarii  care acopera

necesarul de finantare al beneficiarului între momentul platilor

facute catre furnizori si cel al încasarilor de la autoritatea de

management

Creditul poate acoperi pâna la 100% din finantarea

obtinuta de la autoritatea de management

• Rambursarea creditului se face în corelatie cu termenele de

esalonare a încasarilor de la autoritatea de management
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SOLUTII PENTRU PROIECTE EUROPENE

Pachet integrat de produse

• Scrisori de confort  - intentia de a pune la dispozitia

companiilor fondurile necesare sustinerii proiectului

EximBank a implementat modelul unic de

“scrisoare de confort angajanta” conceput pentru

asigurarea calitatii si viabilitatii proiectelor de puse la finantare

• Se solicita numai beneficiarilor care trebuie sa contribuie

    cu o cofinantare de minimum 100.000 euro

• Scrisoarea de confort este angajanta înca de la depunerea

    dosarului cererii de finantare

• Nu se solicita beneficiarilor de pe POS CCE axa 2

    start-up si spin-off
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SOLUTII PENTRU PROIECTE EUROPENE

Pachet integrat de produse

• Garantii  - EximBank poate garanta creditele contractate

de firme de la alte banci comerciale pentru implementarea

proiectelor derulate cu bani europeni.

Procedura simplificata

pentru acordarea garantiilor

••  Valoarea garantiei:  m max. 1,5 mil. euro

••  Perioada de valabilitate:   mmax. 5 ani

• Termen de solutionare:   mmax. 10 zile
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• Studiu de caz

EximBank a acordat finantare pentru construirea si dotarea unei
fabrici de cabluri, proiect derulat cu fonduri europene pentru largirea

gamei de fabricatie a companiei.

• Valoarea totala a proiectului ?  62 mil. lei62 mil. lei

•• achiziachizittie ie ssi amenajare teren i amenajare teren   3 mil lei3 mil lei

•• asigurare utilitasigurare utilitatatii   3 mil lei3 mil lei

•• construcconstructtie fabricie fabricaa 24 mil lei24 mil lei

•• achiziachizittie ie ssi instalare echipamentei instalare echipamente 29 mil lei29 mil lei

•• taxe, avize, proiectare, consultantaxe, avize, proiectare, consultantata    3 mil lei3 mil lei

••  Structura de finantare::

••   surse proprii surse proprii               5 mil lei5 mil lei

••  fonduri nerambursabile   fonduri nerambursabile  20 mil lei20 mil lei

•• co-financo-finanttare bancarare bancaraa                37 mil lei37 mil lei
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•  Studiu de caz - continuare

••  Credit de prefinantare ?   13  mil. lei, 2 ani 13  mil. lei, 2 ani

••  Scrisoare de garantie pentru restituire avans ?  7 mil. lei, 2 ani7 mil. lei, 2 ani

• Credit de investitii acordat pentru co-finantare ?  37 mil. lei37 mil. lei

    Durata creditului ?  7 ani7 ani , 30 luni perioada de gratie

• Dobânda ?  10,26% p.a10,26% p.a. (ROBOR 6L+ 3,5%)

• Garantii constituite:

� garantie de stat  (80% din valoarea creditului)

� ipoteca imobiliara asupra terenului si constructiilor ce se vor edifica

� ipoteca mobiliara asupra echipamentelor achizitionate
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PROIECTE SUSTINUTE

EximBank a acordat facilitati pentru proiecte

care au vizat:

• Modernizarea fabricilor

• Modernizarea laboratoarelor de cercetare

• Constructii de hale de productie si achizitie de echipamente

• Modernizare si extindere hoteluri

• Sisteme eficiente  de gestionare a deseurilor

• Reabilitare si extindere sistem de canalizare

• Modernizarea fermelor agricole
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Va multumim!

Pentru detalii:

informatii@eximbank.ro

www.eximbank.ro


