Koperskrediet

Delcredere biedt rechtstreekse financiering
voor buitenlandse kopers van Belgische
goederen.

Delcredere biedt een financieringsoplossing aan
voor kopers van Belgische goederen in de vorm
van een Koperskrediet.

structuur van het Koperskrediet

Delcredere
Terugbetaling hoofdsom +
rente volgens
leningsovereenkomst (tot 85%
van het bedrag van het
commercieel contract)

Uitbetaling volgens
leningsovereenkomst

Betaling voorschot van
minstens 15% van het bedrag
van het commercieel contract

Buitenlandse
koper

Belgische
exporteur
Levering van de
goederen
(commercieel contract)

Voordelen van het Koperskrediet van Delcredere
Voor de exporteur:
> 	Ontvangt rechtstreeks betaling van Delcredere
zodra hij aan zijn verplichtingen onder het
commercieel contract heeft voldaan.
> De politieke risico’s en het risico op wanbetaling
worden uitgesloten.
Voor de koper:
> Krijgt een totaaloplossing aangeboden voor de
aankoop van Belgische goederen en de
financiering ervan.
> Het krediet wordt verstrekt door een sterke en
betrouwbare kredietverschaffer, die werkt onder
staatsgarantie.

Eenvoudige en gestandaardiseerde voorwaarden
> Gestandaardiseerde leningsovereenkomst.
> Kredietsom tussen 2 miljoen en 5 miljoen EUR.
> Valuta’s: EUR, USD.
> Maximale kredietsom van 85% van het totale
bedrag van het commercieel contract, 15%
voorschot.
> Terugbetalingstermijn: 2 tot 5 jaar.
> Vaste rentevoet tegen marktconforme prijs.
> Vast terugbetalingsbedrag per kwartaal.
Rol en verplichtingen van de exporteur
> De communicatie faciliteren tussen de koper
en Delcredere tijdens het aanvraagproces en
gedurende de looptijd van het krediet.
> Zich bij Delcredere verzekeren tegen het
resiliatierisico, hetgeen zijn kosten dekt indien de
koper het commercieel contract verbreekt vóór
de levering.
Rol en verplichtingen van de koper
> De koper dient een ingevuld aanvraagformulier in
dat als basis dient voor het kredietonderzoek van
Delcredere; bijkomende informatie kan worden
opgevraagd indien nodig.
> Na een positieve kredietbeoordeling verstrekt
Delcredere aan de koper een krediet ten belope
van 85% van de waarde van het commercieel
contract. De koper betaalt dit krediet
nauwgezet terug volgens het overeengekomen
terugbetalingsschema. De koper en Delcredere
blijven nauw met elkaar in contact gedurende de
looptijd van het krediet.

Delcredere, moedermaatschappij van Credendo
Group
> Delcredere, de Belgische openbare
exportkredietverzekeraar, verzekert kredietrisico’s
en financiert Belgische exporttransacties.
> Credendo Group is de vierde grootste
kredietverzekeringsgroep in Europa. Ze is actief
in alle segmenten van de kredietverzekering en
verzekert risico’s wereldwijd.
Meer informatie over het Koperkrediet?
> dd.sme@credendogroup.com
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KOPERSKREDIET:
ZO WERKT HET
Een voedselverwerkingsbedrijf in Mexico wil een vul- en
verpakkingslijn bestellen bij een Belgische firma. De investering
bedraagt 3,8 miljoen USD. Het blijkt voor de Mexicaanse koper
zeer moeilijk om financiering te krijgen van een lokale bank.

De Belgische exporteur stelt een Koperskrediet voor dat wordt
aangeboden door Delcredere.

Delcredere verzekert de exporteur tegen het resiliatierisico
en verstrekt de koper een krediet waarvan de volledige
kredietsom rechtstreeks aan de exporteur wordt betaald.
Delcredere

1. VERZEKERINGSAANVRAAG
De exporteur bezorgt Delcredere de nodige
informatie over de koper en de bestelling.

3. ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMSTEN
De koper ondertekent 1) een commercieel contract
met de exporteur (dat bepaalt dat er een voorschot
van 15% van de aankoopprijs wordt betaald aan
de exporteur); 2) een leningsovereenkomst met
Delcredere.

4. VERZEKERING
De Belgische exporteur beschermt zich tegen het
resiliatierisico met een verzekeringspolis van Delcredere.

2. KREDIETAANVRAAG EN KREDIETBEOORDELING
De koper dient een kredietaanvraag in. Na het
kredietonderzoek en een positieve beslissing, bevestigt
Delcredere dat de koper een krediet kan bekomen van
3,23 miljoen USD (85% van het bedrag van het commercieel
contract), op basis van een bilaterale leningsovereenkomst.

6. TERUGBETALING
Het krediet wordt in
gelijke schijven per
kwartaal terugbetaald
over een periode van
maximaal vijf jaar.
5. LEVERING, FINANCIERING EN BETALING
De exporteur bezorgt de noodzakelijke
leveringsdocumenten aan Delcredere,
die nagaat of aan alle voorwaarden in de
leningsovereenkomst is voldaan. Vervolgens maakt
Delcredere de volledige kredietsom van 3,23
miljoen USD over aan de Belgische exporteur en
bezorgt aan de koper een bevestiging van de
storting en het terugbetalingsschema.
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Deze brochure is enkel van informatieve aard.
English version available on request.
Version française disponible sur demande.

