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COMISIOANE  

ASIGURĂRI EXIMBANK ÎN NUMELE ȘI ÎN CONTUL STATULUI 

 

 

 

  

Precizări cu caracter general: 

1. Comisioanele sunt cele practicate de EximBank în numele și în contul statului pentru principalele sale produse și servicii și nu sunt negociabile.  

2. Comisioanele se percep în valuta produsului/serviciului oferit/prestat. Comisioanele în valută se pot plăți în lei, conversia efectuându-se la cursul B.N.R. valabil la data plății. 

3. Banca își rezervă dreptul de a reține clientului orice comisioane percepute de B.N.R. și/sau de alte bănci implicate în procesarea unei operațiuni. 

                                                 
1 în cazul asigurărilor prin termen scurt se înțelege o perioadă de până la 2 ani (inclusiv) 
2 în cazul asigurărilor prin termen mediu/lung se înțelege o perioadă de peste 2 ani 

Denumire comision Valoare comision 
Modalitatea de 

calcul / aplicare 
Data și frecvența plății 

Asigurarea creditelor şi garanțiilor de export şi a 

investițiilor românești de capital în străinătate 

   

  Comision de analiză asigurare pe termen scurt1 a riscului de 

neplată la extern 

  cel târziu la data depunerii Cererii de asigurare 

   emitere Poliță de asigurare/ Promisiune de asigurare 

a riscului de neplată (comercial și politic sau numai 

politic) 

   

  - un debitor/primul debitor 200 EUR   

  - începând cu al doilea debitor 80 EUR / debitor   

   emitere Poliță de asigurare când există  Promisiune 

de asigurare în valabilitate 

80 EUR   

  Comision de analiză asigurarea garanțiilor de export   cel târziu la data depunerii Cererii de asigurare 

   emitere Poliță de asigurare    

  - pentru o garanție/prima garanție 200 EUR   

  - începând cu a doua garanție 80 EUR /garanție   

  Comision de analiză asigurarea creditelor la export pe termen 

mediu și lung2 și a investițiilor românești de capital în străinătate 

  cel târziu la data depunerii Cererii de asigurare 

   emitere Poliță de asigurare/ Promisiune de asigurare 400 EUR   

   emitere Poliță de asigurare când există  Promisiune 

de asigurare în valabilitate 

80 EUR   

  Comision de analiză modificare condiții inițiale/ exprimare acord 80 EUR  cel târziu la data depunerii Cererii de modificare 

condiții/ exprimare acord 

  Comision de colectare 100 EUR /dosar  la data depunerii Împuternicirii de colectare 

 


