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BANCĂ SPECIALIZATĂ, INSTITUȚIE UNICĂ ÎN MEDIUL FINANCIAR-BANCAR

Grupuri ţintă de clienţi:

Companii cu potenţial de dezvoltare;

Exportatori sau potenţiali exportatori; 
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SOLUŢII FINANCIARE COMPLETE

FINANŢARE – EximBank oferă atât credite standard pentru activitatea curentă sau pentru
investiţii, cât şi produse cu caracter de ajutor de stat: credite cu dobândă subvenţionată şi
compensarea parţială a dobânzii.

GARANTARE - garanţiile oferite de EximBank vin în sprijinul companiilor care au nevoie de
credite dar nu dispun de suficiente garanţii colaterale.

ASIGURARE - EximBank poate acoperi riscurile comerciale şi politice ce pot apărea în
derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale.

INFORMAȚIA COMERCIALĂ şi de credit despre partenerii de afaceri - un produs pentru
reducerea riscurilor în afaceri prin care orice societate îşi poate cunoaşte viitorul partener
comercial înaintea încheierii unui contract.
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SOLUŢII DE FINANȚARE

Credite pentru:

ACTIVITATEA CURENTĂ
Companiile îşi pot acoperi deficitul de lichidităţi printr-un mecanism de finanţare flexibil, adaptat la
situaţia financiară proprie.

INVESTIȚII
Societăţile comerciale care intenţionează să-şi dezvolte afacerile pot utiliza acest credit pentru a-şi finanţa
cheltuielile aferente proiectelor de modernizare/ extindere a activităţii.

ACTIVITATEA DE EXPORT
Societăţile comerciale pot acoperi cheltuielile cu fabricarea şi livrarea produselor, precum şi a celor pentru 
prestarea serviciilor destinate exportului.

Un segment aparte este reprezentat de produsele de finanţare care intră în categoria 
ajutoarelor de stat precum creditele cu dobândă subvenţionată: 

dobânda aplicabilă este diminuată cu 5 puncte procentuale și rămâne fixă pe toată perioada de finanțare.
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Credit pentru co-finanţare
 poate acoperi până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile (inclusiv TVA)

aferente contribuției proprii;

 perioada de creditare – în funcţie de tipul proiectului de investiţii, perioada de
implementare, capacitatea de rambursare.

Credit pentru pre-finanţare
 poate acoperi până la 100% din finanţarea obţinută de la autoritatea de management;

perioada de creditare: până la 2 ani.

Scrisori de confort
 angajante;
 neangajante.

Garanţii
 EximBank poate garanta creditele contractate de la alte bănci pentru implementarea

proiectelor cu fonduri UE.
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EximBank poate finanța parțial/integral, cu sau fără regres asupra exportatorului, facturile comerciale ale
acestuia aferente exportului, emise în baza unui contract comercial/acord cadru/comandă ferma, cu plata la
termen, pentru acoperirea lipsei temporare de lichiditate dintre momentul facturării, până în momentul
încasării efective.

AVANTAJE

Fără comision de administrare
Valoarea finanțării poate fi de 100% din valoarea nominală a facturii
Servicii la standarde internaționale - EximBank este membru al organizației Factors Chain International
Finanțare fără garanții materiale
Rapiditate - plata facturilor în maximum 24 de ore de la prezentarea acestora, după aprobarea 
tranzacțiilor și semnarea contractului de factoring
Plata creanțelor înainte de scadență - încasarea facturilor ’’la termen’’ se transformă în încasare ‘’ la 
vedere’’
Flexibilitate în utilizarea fondurilor – nu este necesară justificarea destinației plăților
Acces la informații referitoare la potențialii clienți externi, prin informațiile obținute de la societatea de 
factoring externă
Documentaţie redusă față de cea necesară pentru acordarea unui credit
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ACCES RAPID LA FINANȚARE

EximBank a implementat pe site-ul propriu (www.eximbank.ro) o platformă online care permite 
utilizatorilor să afle de la propriul computer dacă se pre-califică pentru acordarea unui credit, 
precum și suma pe care o pot accesa. 

Creditele se acordă pentru finanțarea capitalului de lucru pe termen scurt, pe bază de grilă de 
decizie:

perioada de acordare: maximum 12 luni;

valoarea creditului este de maximum trei ori valoarea medie a cifrei de afaceri lunare din ultima
situație financiară anuală/semestrială.
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Garantăm pentru orice tip de societate comercială

EximBank emite garanții în numele și contul statului român. Garanțiile EximBank, garanții suverane,
reduc riscurile asociate activității de creditare și facilitează astfel accesul companiilor la finanțare.
Având EximBank ca garant, societățile comerciale își pot dezvolta activitatea, pot derula proiectele cu
fonduri europene sau își pot extinde activitatea de export.

Garanţia EximBank

acoperă 80% din valoare creditului (finanțare sau scrisoare de garanție bancară) pe care o
societate comercială îl poate contracta de la orice bancă comercială, inclusiv de la EximBank

perioada de garantare se stabilește în corelație cu cea a creditului

se acordă în moneda creditului

Pentru garanţiile de stat de până la 1,5 mil. euro, echivalent în lei, acordate pe o perioadă de
maximum 5 ani, termenul de soluţionare este de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete.
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EximBank poate emite garanții pentru:

Exportatori
 fie completează necesarul de garanţii, fie contra-garantează scrisorile emise de alte bănci

comerciale;

IMM şi companii
 completează necesarul de garanţii și acoperă riscul de nerambursare al unui credit;

Societăţile comerciale care derulează proiecte cu fonduri europene;

Proiecte în domenii prioritare
 garantează credite sau SGB acordate pentru investiţii în străinătate, dezvoltarea

infrastructurii, a utilităţilor publice, protecţia mediului, ocuparea şi formarea personalului
etc.
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EximBank oferă companiilor româneşti posibilitatea de a reduce substanţial riscurile comerciale şi
politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale printr-o gamă variată de
produse de asigurare:

Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen scurt pentru riscuri non-piaţă și riscuri 
temporar non-piață
 acoperă livrările cu termen de plată de până la 2 ani pentru debitori din zone non-UE şi 

ţări non-membre – OECD; 
 oferă siguranţa încasării a 85% din valoarea exportului.

Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen mediu şi lung
 acoperă livrările cu termen de plată mai mare de 2 ani;
 oferă siguranţa încasării a 85% din valoarea exportului.

Poliţa de asigurare a învestiţiilor româneşti de capital în străinătate
 acoperă creanţele care rezultă din proiectul de investiție;
 oferă siguranţa încasării a 90% din valoarea proiectului.

Poliţa de asigurare a creditului cumpărător
 asigură creditul obţinut de partenerul din străinătate pentru achiziţionarea produselor 

sau serviciilor furnizate de compania locală și se încheie pe o perioadă cuprinsă între 2 și 
15 ani;

 despăgubeşte până la 95 % din valoarea asigurată.
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EximBank oferă produsul Informaţia Comercială şi de Credit, un instrument prin care o firmă îşi 
poate cunoaşte viitorul partener comercial înaintea încheierii unui contract.

Informaţii furnizate

Date de identificare - denumire, adresă, nr. de înregistrare la Registrul comerţului, CUI, istoric, 
management, angajaţi, capital social, participări ale firmei/acţionariatului în calitate de 
acţionar/asociat la alte societăţi comerciale. 

Date financiare raportate public - bilanţ, cont de profit şi pierderi, comportament în plăţi, 
incidente privind instrumentele de plată.

Analiza financiară a firmei pe baza datelor financiare: interpretarea rezultatelor economice, 
încadrarea în clase de risc care determină riscul asociat afacerii. 

Recomandări privind pragul de siguranţă până la care compania poate încheia tranzacţii 
comerciale pe credit. 
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MINIMIZAREA RISCURILOR

ASIGURĂRI DE TIP PROPERTY
Asigurarea bunurilor aparținând persoanelor juridice
Asigurarea echipamentelor electronice
Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Asigurarea lucrărilor de construcții - montaj

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

ASIGURAREA DE ACCIDENTE PERSOANE

FACILITĂȚI OFERITE DE EXIMASIG - SOCIETATE DE ASIGURĂRI DEȚINUTĂ DE EXIMBANK

ASIGURAREA CREDITELOR LA EXTERN 
Asigură riscul de neplată la export în EU 
și în țările OECD

ASIGURAREA CREDITELOR LA INTERN 
Asigură riscul de neplată la intern

ASIGURAREA DE GARANȚII
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PARTENERI

Pot să afirm că EximBank este 
partenerul numărul 1 al Grup Servicii 
Petroliere și al întregului grup 
UPETROM. Acum 10 ani, tot discutam 
mult și bine despre băncile românești 
– n-am avut încredere în ele. Din 
2004 – 2005 am început să prindem 
curaj și iată că am reușit un mare 
parteneriat, o mare afacere. 
Mulțumesc întregii echipe de la 
EximBank, aveți o echipă formidabilă, 
o echipă în creștere și vreau să 
mergem în continuare împreună!
Gabriel Comănescu, 
președinte Grup Servicii Petroliere

Am găsit în EximBank un partener de încredere, pentru că intrarea
pe noi piețe este o provocare și susținerea unei bănci este critică
în astfel de situații. Adrian Bodea, președinte Adrem Invest

Dorim să continuăm strategia noastră pe 
termen lung, iar EximBank ne-a oferit 

soluțiile financiare optime pentru 
dezvoltarea sustenabilă a companiei. 

Marian Năstase, preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Alro

Cu EximBank ca partener vom putea continua dezvoltarea de 
produse și servicii financiare inovatoare, să oferim soluții 
complete, integrate atât fermierilor, cât și industriei alimentare.
Robert Rekkers, Director General  Agricover Credit IFN

Pe lângă planul de afaceri, avem
și parteneri valoroși, printre care
și EximBank, care ne pot susține
eforturile de atingere a țintelor
de profit și de cifră de afaceri.
Ioan Nani, director general
Antibiotice Iași

S-au mişcat cel mai repede şi au avut 
cea mai bună ofertă, motiv pentru care 
i-am ales ca partener pentru proiectul 
nostru de investiţii. Pentru orice firmă 
care ajunge la o anumită dimensiune, 

este recomandabil să aibă o bună 
legătură cu EximBank. 

Zoltan Proszer, preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Romcab
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BUCUREȘTI
Str. Barbu Delavrancea nr. 6A
Tel: +40 21 405 30 96
Fax: +40 21 405 33 88
Email: bucuresti@eximbank.ro

BACĂU
Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 12
Tel.: +40 234 52 36 00
Fax: +40 234 52 41 18
Email: bacau@eximbank.ro

BRAȘOV
Bd-ul Victoriei 6, bl.42
Tel.: +40 268 41 14 17
Fax: +40 268 47 10 09
Email: brasov@eximbank.ro

BUZĂU
Bd. Unirii, bl.18D
Tel.: +40 238 72 71 00
Fax: +40 238 72 71 01
Email: buzau@eximbank.ro

CLUJ - NAPOCA
Str. Observatorului, nr. 107 
Tel.: +40 264 43 87 64
Fax: +40 264 43 87 63
Email: cluj@eximbank.ro

CONSTANȚA
Str. Tudor Vladimirescu 48D
Tel.: +40 241 54 77 11
Fax: +40 241 54 81 01
Email: constanta@eximbank.ro

CRAIOVA
Str. Mihai Viteazu, bl. 5 
Tel.: +40 251 41 27 03
Fax: +40 251 41 34 95
Email: craiova@eximbank.ro

DEVA
Str. Mihai Viteazu, 
Bl. Central Residence 
Tel.: +40 254 23 49 30
Fax: +40 254 23 49 31
E-mail: deva@eximbank.ro

GALAȚI
Piața Siderurgiștilor, Bl. PS1b
Tel: +40 23 649 32 50
Fax: + 40 23 649 32 83
Email: galati@eximbank.ro

IAȘI
Str Palas, nr. 7E, United Business Center 
3, Clădirea C2
Tel: +40 232 21 82 35
Fax: +40 232 21 82 93
Email: iasi@eximbank.ro

ORADEA
Calea Aradului, Nr. 4, Sc. B, Bl. 3, Parter
Tel.: +40 259 444.520
Fax: +40 259 444.522
Email: oradea@eximbank.ro

PITEȘTI
Bd. Republicii, Bl.D6A
Tel.: +40 248 21 08 04
Fax: + 40 248 21 08 05
Email: pitesti@eximbank.ro

PLOIEȘTI
Str. Ghe. Doja, nr. 30
Tel.: +40 244 52 05 67
Fax: + 40 244 52 05 68
Email: ploiesti@eximbank.ro

SIBIU
Bd. General Vasile Milea bl 13 
Tel.: +40 269 24 34 88
Fax: +40 269 24 36 88
Email: sibiu@eximbank.ro

TÂRGU MUREȘ
Bd. 1 Decembrie 1918 nr.163
Tel: +40 265 39 88
Fax: +40 265 27 84
E-mail: targumures@eximbank.ro

TIMIȘOARA
Str. Simion Bărnuțiu, nr. 21
Tel: +40 256 24 60 02
Fax: +40 256 24 60 06
Email: timisoara@eximbank.ro


