
 מימון הזמנות ייצוא דניות

לאוסן וולדמאר  

בינלאומי, מרכז יכולות תאגידי  

בנק   Jyske  
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  סדר היום

 

 Jyskeמבט חטוף על בנק •

 

 EKF –המגיעה מ  SMEעם אחריות   Jyskeפתרונות המימון של בנק •

 

 ?מהי מטרתה של האחריות–

 ?איך זה עובד–

 ?מהם התנאים והמגבלות–

 הדרך לעתיד תחת הפתרונות–
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בנקים אזוריים באזור מרכז   4לאחר איחוד של  1967הבנק נוסד ב •

 .יוטלנד

 2012זהו הבנק הדני השני בגודלו נכון לדצמבר •

 עובדים 3,809•

 סניפים 106•

 מיליארד יורו 34.6 –יתרה •

 מיליארד יורו 2.09 –רכוש עצמי •

 17.3 –אחוז נזילות •

 14.1 –רכוש ליבה •

 המבורג  , סניפים בקאן, וגיברלטר, בשוויץ( בנקים)חברות בנות •
 (הולנד) בוורטוברוקרים 

 מעניק שירותים בנקאיים ופיננסיים מלאים ללקוחות קמעונאיים  •
 ותאגידים

 :מחזיק אחזקות בפעילויות הבאות•

•Jyske Finans A/S (Finans Nord, Easyfleet) 

•Silkeborg Data A/S 

•Jyske Ejendomsselskab A/S 

•Nordisk Factoring A/S  

•JN Data A/S (50%) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 פרופיל
 



 SMEמטרתה של ערבות 

יותר הזמנות יצוא לתעשייה הדנית לעסקים קטנים  , שיפור תחרות בינלאומית•

 (גוף ממשלתי בלתי תלוי)הסוכנות הדנית לייצוא ידי ובינוניים על 

ל אשראי לטווח אורך עבור הזמנות יצוא  "ניתן להציע ללקוחות הנמצאים בחו•

 ספציפיות

 הזמנות יצוא•

יקבלו את התשלום שלהם מן הבנק מיד כשהטובין מגיעים    Jyskeלקוחות בנק •

 ללקוח

 מיועד ללקוחות קיימים וחדשים•

 10%תשלום עצמי של •
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הצלחת הייצוא של הלקוחות שלנו היא  

 הכוח המניע

 

מכונות   5מכירות של 

יורו כל אחת   145,000

לספקים אזוריים מזרח  

 12קרדיט  –אירופה 

 .חודשים להזמנה
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 תנאים ומגבלות
ליצואן תזרים מזומנים והון חיוביים  , (תאגיד קטן ובינוני)היצואן הינו בית עסק •

 ורווחים

 מיליון כתר דני 25חוזים של מקסימום •

 תקופת האשראי•

 שנים 5 –ל  2בין –

 שנים 5ימים עד  OEDC :181מחוץ למדינות –

 15%לפחות  -תשלום מקדמה •

 (בדיקת נאותות לאשראי)הלקוח קיים שנתיים לפחות •

 או לחלופין נדרשת ערבות בנקאית מחברת האם–

•EKF :פתיחות, ללא שוחד ומשוא פנים, איכות הסביבה, עניין כלכלי דני 

 מדינות מאושרות מראש•

*) The Danish company has to meet EU´s definition of an SME. The company must have less than 250 

employees and 1) a turnover of less than EUR 50 million or 2) a balance of less than EUR 43 million. 
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 EKF -המדינות מאושרות מראש על ידי ה 

Australia  Austria  Bangladesh Belgium  Bulgaria 

Brasil   Chile  China  Colombia  Costa Rica 

Croatia  Czeck Rep. Estonia   Finland  France 

Germany Ghana  Great Britan Hungary  India 

Indonisia Ireland   Israel  Italy  Kenya  

Kuwait  Latvia   Lithuania Luxemburg Malaysia  

Malta  Mexico  Norway  New Zealand   Peru  

Poland  Portugal  Romania Russian Fed. Spain 

Saudi Arabia Schwitzerland Singapore Slovakia  Slovenia  

Sweden  South Africa South Korea Taiwan  Thailand  

Tunisia  Turkey  UAB   Uganda  Uruguay 

USA  Vietnam 

 שטרי חליפין   
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http://www.ekf.dk/


 ?איך זה עובד

 טובין

 שטרי חליפין
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 ערבויות
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_da.html


 דוגמה

 FLO 252-81הזמנה מערכת  •

 יורו 150,000סכום ההזמנה •

 שנים 3 –אשראי •

 

 ?האם הלקוח ראוי לאשראי•

 תשלום/ תנאי אספקה •

 פתרון המימון•
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 תנאי בדיקת האשראי של הקונים

 אינדיקטור הסיכון•

 מאושר=  2/  1–

 יש צורך בהוכחות=  3–

 נפסל=  4–

 ערך נטו/ שווי הלקוח •

של האשראי   X 3מינימום –

 המבוקש

 שנת הקמת העסק•
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 הדרך שלפנינו

 קבלת מידע פיננסי מספיק ומתאים דרך הזמנות ותקופות אשראי1.

 EKFמקבל אישור אשראי מ  Jyskeבנק 2.

 מעניק הצעה למתן אשראי לטווח ארוך עבור הרכישה Jyskeבנק 3.

 הטובין נשלחים ללקוח כמסוכם4.

 שטרי חליפין נשלחים אל הבנק שלך ונחתמים5.

 חתום ומאושר SWIFTמקבל אישור  Jyskeבנק 6.

 מקבל על ידי שליח את כל המסמכים חתומים Jyskeבנק 7.

 (שטר חליפין)חודשים את הבקשה לתשלום הבא  6שולח בכל   Jyskeבנק 8.

 Bill of Exchange  -   שטר חליפין 
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 התרומה שלך –פתרון מימוני 

 

ניתן להציג את האפשרות לפתרון מימוני מוקדם בתהליך המשא ומתן שלך בשל •

 ימים 5עד  2האכשרה המהירה לקבלת אשראי 

 העבר את המידע הפיננסי הנדרש עבור השנתיים האחרונות–

 

 השתמש בבנק שלך כדי לאשר את החתימות הנדרשות על שטרי החליפן•

 חתום על שטרי החליפין, עקוב אחר ההוראות הניתנות–

 הבנק שלך משמש רק כעד לחתימות על שטרי החליפין–
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 המימונייתרונות וחסרונות של הפתרון 

 מקור אלטרנטיבי למימון לטווח ארוך•

 מספק פרופיל תשלום חצי שנתי Jyskeבנק •

 תשלומים המגיעים אל הבנק שלך•

המימון אינו מקושר לכל אישורי הסכם אספקה  , חייב לכבד את שטרי החליפין•

 ברגע שהוא נחתם

 ומתנים נעשים בנפרד המשאיםכל –

והבהירות החוזית הינם מהותיים  , הניסיון שלנו אומר לנו כי מהירות התקשורת•

 לעיבוד מהיר

 

 חייב לכבד את 



 יש עניין הדדי –בחר בחוכמה 

למשל חתימה על שטרי  )מתי נעשית התביעה באופן רשמי >< העבר את הסיכון •

 (החליפין

 

 

 

 

 

 

 

 (Incoterms 2010)בחר תנאים סבירים ונוחים למשלוח •
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 …מה יקרה אם

 ?מיליון כתר דני 25ההזמנות יעלו על 

 ?הלקוח מבוסס במדינות שאינן ברשימת המדינות המאושרות

 ?שנים 5 –הלקוח מבקש אשראי של יותר מ 

 

 יש לנו אלטרנטיבה

 (שטרי חליפין או מכתבי קרדיט)אותם עקרונות כמו עבור עסקים קטנים ובינוניים •

 95%או  90אבטחה לכיסוי •
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?שאלות או הערות  

16 



Tilbage 

Odense 20.12.2013 EUR 25,906 

01.07.2013 

Jimco A/S, Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing, Denmark 

EUR twentyfive thousand ninehundred and six 

Jorge SRL 

Calle de Castilla 12 

Toledo, Spain 

Banco Santander 

Toledo 
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 דוגמה לשטר חליפין

First Second 


