ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ
АГЕНТСТВО

1

Про нас
• Ми є уповноваженим урядом України агентством
• Нашою метою є підтримка і стимулювання експорту товарів
українського походження

• Ми захищаємо українських експортерів від ризику неплатежів та
фінансових втрат, пов'язаних з виконанням ЗЕД контрактів
• Сприяємо розвитку національного експорту шляхом надання
широкого спектру послуг, що дозволяють посилити кредитну
політику українських експортерів та ефективно управляти своїми
фінансовими потоками

https://eca.gov.ua

Які переваги отримає Ваш бізнес?

•

Безпечне надання кредитів іноземним покупцям

•

Вхід на складні ринки чи збереження присутності протягом часу,
несприятливого для експорту

•

Оптимізація обігового капіталу
факторингових інструментів

•

Можливість сфокусуватися на стратегії розвитку бізнесу

•

Нарощування об’ємів експорту

за

умови

https://eca.gov.ua

використання

ЕКА при здійсненні своєї основної діяльності підтримує експорт
робіт, послуг українського походження, а також товарів
переробної промисловості за окремими групами згідно з УКТ ЗЕД
Товарні групи за УКТЗЕД, на які поширюється діяльність ЕКА
Галузь

Товарні групи згідно УКТ ЗЕД

Продукція харчової промисловості

16, 19, 20, 21

Фармацевтична продукція

30

Реактори ядерні, котли, машини

84

Продукція легкої промисловості

61, 62, 64

Електричне обладнання

85

Транспортні засоби і механічне обладнання

86, 87, 88, 89

Продукція приладобудування

90

Меблева промисловість

94

Підтримка експорту всіх робіт та послуг українського походження
4

Пропонуємо страхування з підтримкою держави комерційних і
некомерційних ризиків при проведенні
експортних операцій
Некомерційні ризики

Максимальний розмір страхового
покриття - 90%
суми зовнішньоекономічного договору
(контракту) або експортного кредиту

Комерційні ризики

Максимальний розмір страхового
покриття - 85%
суми зовнішньоекономічного договору
(контракту) або експортного кредиту

Перелік продуктів
«Експортно-кредитного агентства» на 2020 рік
ЕКА

Страхування
експортних
кредитів

Страхування
договірних
банківських
гарантій

Страхування
передекспортного
фінансування

Страхування гарантії при
проведенні
міжнародних тендерів

Страхування кредиту
покупцю або банку
покупця

Страхування гарантії
повернення
авансового платежу

Страхування
проектного
фінансування

Страхування гарантії
виконання зовнішньоекономічного договору
(контракту)

Страхування
зовнішньоекономічних
договорів
(контрактів)

Страхування
експортного
факторингу

Консультаційні
послуги
Експортний та
фінансовий
консалтинг
Аналіз
платоспроможності
контрагента

Консультування щодо
врегулювання збитків
за контрактом

Аналітичні
6
дослідження

Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт)
(ЗЕД) з імпортером на умовах відстрочки платежу
Експортер укладає договір страхування з Експортно-кредитним
агентством та сплачує страхову премію
Експортер здійснює поставку товару згідно
зовнішньоекономічного договору (контракту)
У разі невиконання умов зовнішньоекономічного договору
(контракту) щодо оплати за поставлений товар Експортнокредитним агентством здійснюється врегулювання страхового
випадку та виплата страхового відшкодування

Страхування від несплати внаслідок:
1 Зовнішньоекономічний договір (контракт)

ЕКСПОРТЕР

3. Поставка згідно договору

4. Оплата за поставлену продукцію

ІМПОРТЕР

Несплата за контрактом у встановлені терміни

https://eca.gov.ua

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, банкрутство контрагента)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація в країнах
контрагента)

Страхування передекспортного фінансування

Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт)
(ЗЕД) з імпортером

7. Виплата страхового відшкодування.
Перехід прав вимоги

Експортер укладає кредитний договір з українським банком на
отримання фінансування для забезпечення поставок товарів
(робіт, послуг) українського походження або для забезпечення
виробництва таких товарів (робіт, послуг)
Український банк укладає договір страхування з Експортнокредитним агентством на страхування кредиту, який
планується надати українському експортеру та сплачує
страхову премію

6. Повернення кредиту

4. Експортний кредит

2. Кредитний договір

Несплата за кредитом

3. Договір страхування

ЕКСПОРТЕР

Експортер отримує відповідне фінансування від українського
банку згідно підписаного кредитного договору

Експортер здійснює поставку товару згідно
зовнішньоекономічного договору (контракту)
У разі неповернення кредиту експортером українському банку
Експортно-кредитним агентством здійснюється врегулювання
страхового випадку та виплата страхового відшкодування
Страхування від неповернення кредиту внаслідок:

5. Виконання умов контракту
1. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

ІМПОРТЕР

Експортний кредит, наданий українському експортеру для забезпечення
поставок товарів (робіт, послуг) українського походження або для забезпечення
виробництва таких товарів (робіт, послуг)
https://eca.gov.ua

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, банкрутство однієї із сторін
зовнішньоекономічного договору (контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація в країнах
контрагента)

Страхування кредиту іноземному покупцю
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт) (ЗЕД) з
імпортером
7. Виплата страхового відшкодування.
Перехід прав вимоги

Імпортер укладає кредитний договір з українським банком на
отримання фінансування для придбання товарів (робіт, послуг)
українського походження

3. Договір страхування

Український банк укладає договір страхування з Експортнокредитним агентством на страхування кредиту, який планується
надати іноземному покупцю та сплачує страхову премію
Фінансування

Експортер отримує від українського банку оплату за товар згідно
ЗЕД. Зобов’язання за кредитом переходять до імпортера згідно
підписаного кредитного договору
Виконання сторонами умов зовнішньоекономічного договору
(контракту)
4. Зобов’язання за кредитом

5. Виконання умов контракту

ЕКСПОРТЕР

ІМПОРТЕР

У разі неповернення кредиту імпортером українському банку
Експортно-кредитним агентством здійснюється врегулювання
страхового випадку та виплата страхового відшкодування
Страхування від неповернення кредиту внаслідок:

1. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

Експортний кредит, наданий іноземному покупцю для придбання
товарів (робіт, послуг) українського походження
https://eca.gov.ua

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, банкрутство однієї із сторін
зовнішньоекономічного договору (контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація в країнах
контрагента)

Страхування кредиту банку іноземного покупця
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт) (ЗЕД) з
імпортером
7. Виплата страхового відшкодування.
Перехід прав вимоги

Банк іноземного покупця укладає кредитний договір з українським банком
на отримання кредиту з метою фінансування іноземного покупця для
придбання товарів (робіт, послуг) українського походження

3. Договір страхування

Український банк укладає договір страхування з Експортно-кредитним
агентством на страхування кредиту, який планується надати банку
іноземного покупця та сплачує страхову премію
Фінансування

2. Кредитний договір
Іноземний банк

6. Повернення кредиту
Несплата за кредитом
4. Зобов’язання за кредитом

Іноземний банк фінанcує імпортера для придбання товарів (робіт, послуг)
українського походження
фінансування

1. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

Виконання сторонами умов зовнішньоекономічного договору (контракту)

У разі неповернення кредиту банком іноземного покупця українському
банку Експортно-кредитним агентством здійснюється врегулювання
страхового випадку та виплата страхового відшкодування

5. Виконання умов контракту

ЕКСПОРТЕР

Експортер отримує від українського банку оплату за товар згідно ЗЕД.
Зобов’язання за кредитом переходять до банку іноземного покупця згідно
підписаного кредитного договору

ІМПОРТЕР

Страхування від неповернення кредиту внаслідок:

Експортний кредит, наданий банку іноземного покупця для
фінансування поставок українського експортера
https://eca.gov.ua

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання зобов’язань,
довільне розірвання контракту, неплатоспроможність,
банкрутство однієї із сторін зовнішньоекономічного договору
(контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові аварії,
заборона платежів, застосування ембарго, збройні конфлікти,
націоналізація, конфіскація в країнах контрагента)

Страхування банківської гарантії при проведенні
міжнародних тендерів
Експортер планує взяти участь у міжнародному тендері щодо
поставки товарів (послуг)

5. Невиконання тендерної пропозиції
1. Тендерна документація

ІМПОРТЕР

6. Виконання гарантії.

4. Виконання умов контракту

2. Гарантія

ЕКСПОРТЕР

Експортер звертається до українського банку із заявою на
отримання гарантії для забезпечення тендерної пропозиції під
час участі у міжнародному тендері. Банк надає зазначену
гарантію.
Український банк укладає договір страхування з Експортнокредитним агентством на страхування банківської тендерної
гарантії
У разі невиконання експортером тендерної пропозиції
український банк забезпечує виконання гарантії. Експортнокредитним агентством здійснюється врегулювання страхового
випадку та виплата страхового відшкодування
Страхування від неповернення кредиту внаслідок:
1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, відкликання тендерної пропозиції
експортером, непідписання переможцем тендеру
зовнішньоекономічного договору (контракту), невиконання
інших умов проведеного міжнародного тендеру
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація)

3. Договір страхування
7. Виплата страхового відшкодування
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Страхування банківської гарантії повернення авансового платежу
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт)
(ЗЕД) з імпортером зі сплатою авансового платежу іноземним
покупцем

5. Зрив реалізації контракту
1. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
зі сплатою авансу

ІМПОРТЕР

6 Виконання гарантії.

4. Виконання умов контракту

2. Гарантія

ЕКСПОРТЕР

Експортер звертається до українського банку із заявою на
отримання гарантії повернення авансового платежу. Банк
надає зазначену гарантію.
Український банк укладає договір страхування з Експортнокредитним агентством на страхування банківської гарантії
повернення авансового платежу
У разі невиконання експортером умов ЗЕД український банк
забезпечує виконання гарантії. Експортно-кредитним
агентством здійснюється врегулювання страхового випадку та
виплата страхового відшкодування
Страхування від неповернення кредиту внаслідок:

3. Договір страхування

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, банкрутство однієї із сторін
зовнішньоекономічного договору (контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація)

7. Виплата страхового відшкодування
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Страхування банківської гарантії виконання зобов’язань за
зовнішньоекономічним договором (контрактом) (performance bond)
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт)
(ЗЕД) з імпортером

5. Зрив реалізації контракту
1. Зовнішньоекономічний договір (контракт)

ІМПОРТЕР

4. Виконання умов контракту

Експортер звертається до українського банку із заявою на
отримання гарантії виконання ним зовнішньоекономічного
договору (контракту). Банк надає зазначену гарантію.

6 Виконання гарантії.

Український банк укладає договір страхування з Експортнокредитним агентством на страхування банківської гарантії
2. Гарантія

ЕКСПОРТЕР

У разі невиконання експортером умов зовнішньоекономічного
договору (контракту) український банк забезпечує виконання
гарантії. Експортно-кредитним агентством здійснюється
врегулювання страхового випадку та виплата страхового
відшкодування
Страхування від неповернення кредиту внаслідок:
1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, довільне розірвання контракту,
неплатоспроможність, банкрутство однієї із сторін
зовнішньоекономічного договору (контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація)

3. Договір страхування
7. Виплата страхового відшкодування

https://eca.gov.ua

Страхування експортного факторингу
Експортер укладає зовнішньоекономічний договір (контракт) (ЗЕД) з
імпортером. Експортно-кредитне агентство (ЕКА) страхує ЗЕД

1. Зовнішньоекономічний договір
(контракт)

4. Поставка товару

8. Виплата страхового відшкодування.
Перехід прав вимоги

Вигодонабувач

ІМПОРТЕР

Експортер укладає з Фактором (фінансовою установою) договір
факторингу. При цьому, Фактор (фінансова установа) стає
вигодонабувачем
Поставка експортером продукції іноземному покупцю згідно умов
зовнішньоекономічного договору (контракту) та переуступка вимог
до Фактора (фінансової установи), згідно чого Фактор перераховує
кошти експортеру за поставлений товар
У разі невиплати імпортером коштів, за поставлений експортером
товар, Фактору (фінансовій установі) Експортно-кредитним
агентством здійснюється врегулювання страхового випадку та
виплата страхового відшкодування. До ЕКА переходить право
вимоги до імпортера

3. Договір факторингу

ФАКТОР
(Фінансова
установа)

5. Уступка вимог

Страхування від неповернення кредиту внаслідок:

ЕКСПОРТЕР

1) Комерційних ризиків (відмова від виконання
зобов’язань, неплатоспроможність імпортера, банкрутство
однієї із сторін зовнішньоекономічного договору
(контракту)
2) Некомерційних ризиків (стихійні лиха, промислові
аварії, заборона платежів, застосування ембарго, збройні
конфлікти, націоналізація, конфіскація в країнах
контрагента)

6. Фінансування

https://eca.gov.ua

Розраховуємо на взаємовигідне
співробітництво!

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство"
04053, м. Київ, Бульварно-Кудрявська 11А
тел.: +38(044)2062242
e-mail: info@eca.gov.ua
WWW: www.eca.gov.ua
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