COMISIOANE GARANȚII EXIMBANK ÎN NUMELE ȘI ÎN CONTUL STATULUI
Denumire comision
Garanții de stat
➢

Comision de analiză
✓
termen scurt1
✓

termen mediu/lung2

➢

Comision de garantare

➢

Comision de administrare

➢

Comision de analiză modificare condiții inițiale:
✓
majorare valoare garanție
- termen scurt
- termen mediu/lung
✓

prelungire garanție
termen scurt (inițial)
•
cu perioadă până la 1 an
•
-

1

2

cu perioadă peste 1 an
termen mediu/lung

Valoare comision

Modalitatea de calcul / aplicare

Data și frecvența plătii

la valoarea garanției.

la data depunerii Cererii de garantare

0,1% flat,
minim 250 EUR
0,2% flat,
minim 250 EUR
0,9% - 6,3% p.a.
funcție de performanța
financiară a solicitantului și
durata garanției

0,45% p.a.

0,1% flat,
minim 250 EUR
0,2% flat,
minim 250 EUR

0,1% flat,
minim 250 EUR
0,2% flat
minim 250 EUR
0,2% flat

la valoarea garanției/ soldului garanției de la
fiecare aniversare, proporțional cu perioada
efectivă de garantare, raportat la un an de 360
zile.

la valoarea garanției/ soldului garanției de la
fiecare aniversare, proporțional cu perioada
efectivă de garantare, raportat la un an de 360
zile.

la valoarea cu care se majorează garanția

pentru primul an de garantare se plătește la data
semnării Convenției de garantare, ca și condiție de
intrare in vigoare a Convenției de garantare și a
Convenției de împărțire a împărțire a riscului
pentru anii următori, se plătește în primele 15 zile
calendaristice de la aniversare
pentru primul an de garantare se plătește la data
semnării Convenției de garantare, ca și condiție de
intrare în vigoare a Convenției de garantare și a
Convenției de împărțire a împărțire a riscului
pentru anii următori, se plătește în primele 15 zile
calendaristice de la aniversare

la data depunerii Cererii de modificare

la valoarea garanției pt. facilități revolving/la
soldul garanției pt facilități non-revolving
la data depunerii Cererii de modificare
*În cazul prelungirii garanției concomitent cu
majorarea/diminuarea valorii acesteia,

în cazul garanțiilor/contragaranțiilor, prin termen scurt se înțelege o perioadă de până la 1 an (inclusiv)
în cazul garanțiilor/contragaranțiilor, prin termen lung se înțelege o perioadă de peste 1 an
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➢

Comision de analiză alte modificări de condiții
inițiale/solicitare acordul EximBank

➢

Comision de emitere scrisoare de intenție/confort
angajantă
neangajanta

minim 250 EUR

comisionul se percepe la valoarea
majorată/diminuată a garanției

Între 50 EUR – 10 000 EUR

În funcție de valoarea garanției (pt.facilități
revolving) sau soldul garanției de la data
depunerii Cererii de modificare/Solicitării
acordului (pt.facilități non-revolving)
-

la
data
semnării
actelor
Convenții/transmiterii acordului

adiționale

la emiterea scrisorii

1 000 EUR
500 EUR

Contragaranții de stat
➢

Comision de analiză modificare condiții inițiale:
✓
majorare valoare contragaranție
- termen scurt
- termen mediu/lung
✓

prelungire contragaranție
•

termen scurt (inițial)
cu perioadă până la 1 an

•

cu perioadă peste 1 an

0,1% flat
minim 250 EUR
0,2% flat
minim 250 EUR

Comision de analiză alte modificări de condiții
inițiale/ solicitare acord EximBank

➢

➢

0,1% flat
minim 250 EUR
0,2% flat
minim 250 EUR

Comision de emitere
intenție/confort
–
angajantă
neangajantă

scrisoare

Între 50 EUR – 10 000 EUR

la valoarea cu care se majorează contragaranția
la soldul contragaranției de la data depunerii
Cererii de modificare
la valoarea contragaranției pt. facilitati
revolving/la soldul contragarantiei pt.facilitati
non-revolving
*În cazul prelungirii garanției concomitent cu
majorarea/diminuarea valorii acesteia,
comisionul se percepe la valoarea
majorată/diminuată a garanției
În funcție de valoarea contragaranției
(pt.facilități revolving) sau soldul
contragaranției de la data depunerii Cererii de
modificare /Solicitării acordului (pt.facilități
non-revolving)

la data depunerii Cererii de modificare

la data depunerii Cererii de modificare

la data semnării actelor adiționale la Convenții/
transmiterii acordului

La data emiterii garanției

de
1000 EUR
500 EUR
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la

Avizarea de către C.I.F.G.A. a acordării de
sub-împrumuturi sau garanții de stat de
către M.F.P.
➢

Comision de analiză

2.200 EUR (+TVA)/ în
echivalent lei

în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
primirii facturii emise de EximBank.

Precizări cu caracter general:
1. Comisioanele cuprinse în prezentul Caiet de Comisioane 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 plăti în lei, conversia efectuându-se la cursul B.N.R. valabil la data plății.
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