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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – GLOBÁLNÍ BANKOVNÍ SKUPINA
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : AFRIKA A STŘEDNÍ VÝCHOD

20 zemí

Société Générale: Afrika a střední 

východ

1 000
poboček

11 415 
zaměstnanců

více než 3,5 milionu zákazníků

z toho 150 000 korporátních

15 mld. EUR úvěrová angažovanost
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TURECKO : BANKOVNÍ SYSTÉM

Systém: Centrální banka (TCMB) a komerční banky 

Počet bank: 53 (z toho 6 islámských)

Největší banky: Ziraat Bankasi (státní)

(podle aktiv) Türkiye İş Bankasi (privátní)

Türkiye Halk Bankasi (státní)

Türkiye Garanti Bankasi (privátní)

Klasifikace OECD 5

Korespondenční banky všechny hlavní

Société Générale Turkey korporátní a investiční bankovnictví

pouze správa aktiv, nikoli retailové bankovnictví

Specifika:

 KB nabízí vedení účtu v TRY (turecká lira)

 KB nabízí měnové konverze (SPOT, FORWARD - obchody až do 1 roku)

 prioritní země - Exportní strategie ČR pro období 2012–2020

 platby – TRY, USD, EUR, GBP….
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY : BANKOVNÍ SYSTÉM

Systém: Centrální banka (Bank Al-Maghrib) a komerční banky

Počet bank: 23 (+ 28 zahraničních)

Největší banky: Firts Abu Dhabi Bank

(podle aktiv) Emirates NBD

Abu Dhabi Commercial Bank

Klasifikace OECD: 2

Korespondenční banky všechny hlavní

Société Générale UAE representative office

Dubai, Abu Dhabi

Specifika:

 Platební styk na evropské úrovni

 Dokumentární akreditivy

 Platby v USD, EUR, GBP….
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IZRAEL: BANKOVNÍ SYSTÉM

Systém: Centrální banka (Bank of Israel) a komerční banky

Počet bank: 21 (16 komerčních + 5 zahraničních bank)

Největší banky: Bank Leumi

(podle aktiv) Banka ha-Po'alim

Israel Discount Bank

Mizrahi Tefahot Bank

Klasifikace OECD: 0

Korespondenční banky všechny hlavní

Specifika:

 Platební styk na evropské úrovni

 Dokumentární akreditivy

 Platby v USD, EUR, GBP….

Zahraniční banky

 Citibank

 Barclays Bank

 HSBC

 State Bank of India
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BANKOVNÍ ZÁRUKY A AKREDITIVY - SPECIFIKA

Bankovní záruky

 Doporučujeme pracovat s mezinárodně akceptovanými pravidly URDG 758 (Jednotná pravidla pro záruky 
vyplatitelné na požádání, revize 2010) vydaných Mezin. obchodní komorou v Paříži (ICC Paris)

 Neplatební záruky dodavatelské (vývoz z ČR) - obvyklé

 Platební záruky nejsou příliš obvyklé (primárně v SAE), platba zajišťována obvykle dok. akreditivem

 Záruky vystavené ve formě protizáruky (guarantee / counter guarantee) – především u obchodů s veřejným 
sektorem

 Je nutné řešit v dostatečném časovém předstihu

 SAE – někdy požadavek na neomezenou platnost protizáruky resp. platnost do vyvázání ručící bankou

Dokumentární akreditivy

 Standardní praxe (LC na viděnou, LC s odloženou platbou)

 Dokumenty často legalizované zastupitelským úřadem dané země (např. SAE) => čas, dodatečné poplatky

 Legalizaci může provést i přímo vystavující banka, pokud to v LC povolí => dodatečné poplatky

 LC často obsahují tzv. diskriminační klauzuli

 B/L často vystaveny na vystavující banku (v Evropě většinou na importéra)

 Compliance procedura (posuzuje se celý řetězec, tj. firmy, rejdaři, dopravci, majitelé lodí, atd.)
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FORFAITING AKREDITIVU

Odkup pohledávky pod dok. akreditivem s odloženou splatností = forfaiting akreditivu

 Akceptace odložené platby odběratele

 Možnost poskytnutí dodavatelské úvěru

Standardní parametry

 splatnost pohledávek > 45 dní

 pohledávky krátkodobé,  střednědobé

 částka postupovaných pohledávek obvykle ekvivalent  > CZK 1 mil.

Výhody

 konkurenční výhoda

 přenesení veškerých rizik na KB (komerční, kurzová, politická)

 bez zpětného postihu

 financování 100 % hodnoty pohledávky
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TURECKO, SAE, IZRAEL – MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé a střednědobé financování

 Odkup pohledávky pod akreditivem s odloženou splatností

TURECKO 

 case by case

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

 odložená splatnost do 3 let

IZRAEL

 odložená splatnost do 2 let
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PRODUKTY „EXPORT FINANCE“

Středně a dlouhodobé financování

 Předexportní úvěr

 Odkup zahraničních pohledávek

 Úvěr na profinancování investice v zahraničí

 Exportní odběratelský úvěr (Buyer´s Credit) s pojištěním
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EXPORTNÍ FINANCOVÁNÍ S POJIŠTĚNÍM EGAP: 
ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR A ODKUP POHLEDÁVEK

Výhody pro exportéra

• Rychlé proplacení exportní pohledávky dodavateli, peníze zůstávají v Česku;

• Úvěr/odkup pohledávky nezatěžuje rozvahu exportéra;

• Umožňuje českým exportérům nabídnout zahraničnímu kupujícímu odloženou platbu nebo předložit současně s

technickou nabídkou také nabídku financování;

• Možnost připravit odkup pohledávky již v předkontraktační fázi a zahrnout náklady spojené s odkupem do ceny

dodávaného zboží;

• Snadnější projednávání návazných úvěrových potřeb exportéra (předexportní financování, záruční instrumenty

apod.).

Co je nejčastěji financováno

• Infrastruktura, doprava, energetika, zemědělství, zdravotnická zařízení a nemocnice
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NA CO MYSLET PŘI PŘÍPRAVĚ OBCHODU
(Z POHLEDU BANKY)

 Zapojit banku do případu již ve fázi vyjednávání o kontraktu

 U větších kontraktů zvolit renomovanou právní kancelář (náklady)

 Volba práva ve smlouvách

 Nutnost (opakovaného) osobního jednání (e-mailová korespondence nestačí)

 Počítat s důkladnou kontrolou z pohledu compliance

 Mít prověřeného a spolehlivého místního zástupce

 U velkých exportních případů (s pojištěním EGAP) počítat s inspekční společností (náklady)

 Počítat s požadavkem odběratele na vystavení bankovních záruk (záruka za vrácení akontace, performance bond, atd.), 

konzultovat s bankou

 Dostatečná rezerva v časových harmonogramech

 Dostatečná finanční rezerva v cash-flow projektu

 U exportních odběratelských úvěrů pojištěných EGAP ověřit plnění podmínek Konsensu OECD a například velikost českého podílu 

(min. 50 %), lokální náklady
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SPECIALISTÉ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Pavel Dubanský – Hradec Králové

• telefon: 955 532 846, mobil: 602 428 791

• e-mail: pavel_dubansky@kb.cz

Eva Babková – Plzeň

• telefon: 955 532 051, mobil: 602 461 540

• e-mail: eva_babkova@kb.cz
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Michal Obručník

Specialista zahraničního obchodu

Global Transaction Banking

Komerční banka, a. s.

Václavské nám. 42

114 07 Praha 1

Tel: +420 955 532 093

e-mail: michal_obrucnik@kb.cz

www.kb.cz/export



UPOZORNĚNÍ
Tato prezentace je pouze informativním přehledem aktuálních otázek a oblastí zmiňovaných v prezentaci. Tato prezentace v žádném případě nepředstavuje 
jakýkoliv druh doporučení či poradenství v konkrétní věci ani návrh na uzavření jakékoliv smlouvy. Komerční banka, a.s. nenese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou použitím prezentace nebo informací v ní obsažených.


