CENRĀDIS
ĪSTERMIŅA EKSPORTA KREDĪTA GARANTIJĀM
(stājas spēkā 06.03.2017.)
Cenrādis tiek piemērots īstermiņa eksporta kredīta garantijām (t.sk. akreditīva garantijām), kas
izsniegtas atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.866
“Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām” ietvaros izsniegtajām garantijām.
1. NOSACĪJUMI
Kritēriji

Nosacījumi

1.1. Garantijas periods1

līdz 12 mēnešiem
līdz 90 % par komerciālo risku
līdz 95 % par politisko risku

1.2. Garantijas riska segums2
1.3. Atliktā maksājuma termiņš:
darījumiem uz
trešajām
valstīm3
darījumiem uz
pagaidu netirgus
riska valstīm4

Saimnieciskās darbības
veicējiem neatkarīgi no lieluma
sīkajiem (mikro), mazajiem vai
vidējiem saimnieciskās darbības
veicējiem, ar eksporta
apgrozījumu zem 2 milj. euro
pārējiem saimnieciskās darbības
veicējiem

1.4. Garantijas limits5

1 līdz 730 dienas

1 līdz 730 dienas

181 līdz 730 dienas
EUR 2 000 000

1

Garantija tiek izsniegta līdz 12 mēnešiem, ar iespēju to pagarināt.
Vēlamo riska segumu garantijas saņēmējs apstiprina elektroniski pēc piedāvājuma eksporta kredīta garantijas
saņemšanai vēstules saņemšanas.
3
Trešās valstis: visas Trešās valstis, izņemot Norvēģiju, Islandi, Šveici, ASV, Kanādu, Japānu,
Austrāliju, Jaunzēlandi.
4
Pagaidu netirgus riska valstis: Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija, Islande, Šveice, ASV,
Kanāda, Japāna, Austrālija, Jaunzēlande.
5
Maksimālā garantijas summas viena saimnieciskās darbības veicēja garantijas segtajiem darījumiem ar vienu
pircēju.
2
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2. PRĒMIJAS LIKME6
Prēmijas likme (%)7

Pircēja veids
2.1. publiskais pircējs

0.2 - 2.85

2.2. privāts pircējs – banka

0.11 - 2.89

2.3. privāts pircējs – uzņēmums

0.16 - 3.27

2.4. pircējs no pagaidu netirgus
riska valsts

0.27 - 3.14

3. PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS MAKSA
3.1. Iesniedzot Pietiekumu eksporta kredīta garantijas saņemšanai, saimnieciskās darbības
veicējs maksā pieteikuma izskatīšanas maksu8.
Pieteikuma veids
Jauns pieteikums eksporta kredīta
garantijas saņemšanai (t.sk. akreditīva
garantijas saņemšanai)9

Pieteikuma izskatīšanas maksa
EUR 50

3.2. Līguma parakstīšanas gadījumā minimālais garantijas prēmijas apmērs tiek samazināts
par apmaksāto pieteikuma izskatīšanas maksu.
3.3. Gadījumā, ja minimālās garantijas prēmijas apmērs ir mazāks par pieteikuma
izskatīšanas maksu, tad par šo starpību tiek samazināta aprēķināta garantijas prēmija.

6

Prēmijas likmes apmēru ietekmējoši faktori: (1) Garantijas seguma apmērs, (2) eksporta kredīta atliktā
maksājuma perioda ilgums, (3) pircēja valsts riska kategorija, (4) pircēja riska kategorijas, (5) riska seguma veids
– komerciālais vai komerciālais un politiskais.
7
Norādītais prēmijas likmes diapazona apmērs ir aprēķināts pieņemot, ka garantijas segums ir 90% apmērā.
8
Pieteikuma izskatīšanas maksas rēķina apmaksas termiņš ir 5 darba dienas.
9
Pieteikuma izskatīšanas maksa ir norādīta par vienu Pieteikumā eksporta kredīta garantijas saņemšanai norādītu
pircēju.
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