FORFETÍROZÁS
Halasztott fizetésű, exportból származó követelések bankári instrumentummal fedezett visszkereset nélküli
leszámítolása, amely a halasztott fizetésű ügyletet azonnali fizetésűvé változtatja, így mentesíti az exportőrt a
követelésből eredő
- kereskedelmi,
- ország (azaz politikai és transzfer-),
- árfolyam-, valamint
- beszedési
kockázatoktól.
Az exportköveteléseknek feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankári instrumentumok által megtestesített vagy
garantált követelésnek kell lenniük (pl.: halasztott fizetésű akkreditív, bankgarancia). Az adott bank elfogadhatósága
esetén további biztosítékokra nincs szükség. Az ügylet gyorsan megköthető és igen egyszerű dokumentációt
igényel, így nincsenek jelentős adminisztrációs és jogi költségek.
Finanszírozható
exportőrök köre

Minimum egy éves működési múlttal rendelkező
Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás vagy
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező vállalkozás, vagy
olyan külföldi székhellyel rendelkező vállalkozás, amelynek magyarországi
leányvállalata vagy fióktelepe által legyártott termék kerül kiszállításra.

Követelés összege

-

Devizanem

EUR vagy USD

Futamidő

Jellemzően 75-365 nap, maximum 24 hónap -1 nap
Agrártermék esetén maximum 18 hónap 1

Türelmi idő

5 munkanap. (A követelés futamidején túl további kamatnapokat is figyelembe
veszünk a leszámítoláskor az ország kockázat függvényében.)

Biztosíték

A finanszírozás fedezete a nemzetközi szokványok alapján kibocsátott elfogadható
bankári instrumentum:
▪ feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia,
▪ halasztott fizetésű visszavonhatatlan akkreditív (Letter of Credit – L/C) vagy
▪ avalizált váltó.

Finanszírozás mértéke

A megvásárlásra felajánlott követelések maximum 100%-a, de legfeljebb a fedezetül
szolgáló bankári instrumentum összegéig.

Diszkont kamat
(forfetírozási díj)

1

A diszkontált érték kiszámításához alkalmazott diszkontkamatláb az Eximbank
finanszírozás futamidejének és devizájának megfelelő forrásköltsége + felár

2018. január 1-től a WTO Nairobi egyezmény mellékletében szereplő áruk esetében
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Rendelkezésre tartási
jutalék

Keret esetén a le nem hívott keretösszegre vonatkozóan, ennek mértéke maximum
0,5%, amely a keret megnyílásától kezdve 3 havonta, illetve a rendelkezésre tartási
időszak lejáratakor, utólag fizetendő.

Egyszeri díj

Max. 0,1%

Okmányos műveletek
költsége

A publikus kondíciós lista alapján.

Jellemző ágazatok

Mezőgazdaság, agrárium, élelmiszeripar, feldolgozóipar, orvos technológia, vegyipar,
gyógyszeripar, kisebb gépek és berendezése stb.

Bankgarancia/Váltó avalizálás esetén
Exportőr

4

5

1

Vevő
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Akkreditív (L/C) esetén
Exportőr

4
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Vevő
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Eximbank
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Vevő bankja

Eximbank

3

Vevő bankja
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Kereskedelmi szerződés, halasztott fizetéssel
Megbízás garancia nyújtására/váltó avalizálására
Bankgarancia/váltó avalizálás
Forfetírozási megállapodás
Követelés ellenértékének megfizetése (diszkontált értéken)
Követelés megfizetése esedékességkor

1.
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4.
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Kereskedelmi szerződés, halsztott fizetéssel
Megbízás L/C nyitására
L/C nyújtása
Forfetírozási megállapodás
Export okmányok benyújtása az Eximbankhoz
Export okmányok továbbítása és azok elfogadása
Követelés ellenértékének megfizetése (diszkontált értéken)
Követelés megfizetése esedékességkor az L/C alapján

Jelen termékismertetőben található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak a Bank és a Bizto sító részéről, egy konkrét
finanszírozás feltételei minden esetben egyedi döntés alapján kerülnek meghatározásra. Az információk esetleges változásai vagy hiányossága i miatt nem
vállalunk felelősséget. A termékismertetőben szereplő bármely információ felhasználása az Ön saját felelősségére történ het. A Magyar Export-Import Bank Zrt.
és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. nem tartozik semmilyen felelősséggel semminemű kárért, amely a termékleírásban található információk használatából
keletkeznek.
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