
Pri poslovanju se lahko 
zgodi marsikaj.

S pomočjo naših storitev je
poslovanje doma in v tujini
bolj varno.

Dokumentarni inkaso

Gre za plačilni instrument v mednarodni obliki poslovanja,  
pri katerem banka pošlje po nalogu naročnika komercialne  
in/ali finančne dokumente banki kupca za izročitev 
dokumentov proti plačilu ali akceptu. Banke, vključene  
v proces dokumentarnih inkaso, delujejo v skladu s prejetimi 
inštrukcijami in ne prevzemajo obveznosti ali 
odgovornosti za plačilo po predloženih dokumentih.

Dokumentarni inkaso je plačilni instrument, ki je običajen med 
partnerji, ki se poznajo in si relativno zaupajo.

Prednosti dokumentarnega inkasa:
večja varnost plačila kot z navadnim bančnim nakazilom,
preprost postopek,
nizki stroški.

•
•
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Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditivi so najvarnejši instrument 
zavarovanja plačil v mednarodnem prometu blaga in storitev.
Gre za pisno izdano zavezo banke, da bo po nalogu kupca 
(nalogodajalca) plačala prodajalcu (upravičencu) vrednost 
dokumentov, vendar šele pod pogojem, da bodo določila  
in pogoji dokumentarnega akreditiva izpolnjeni.
 
Dokumentarni akreditiv tako varuje interese kupca in prodajalca:
kupcu zagotavlja, da bo akreditiv plačan izključno s predložitvijo 
dokumentov v skladu s pogoji iz akreditiva, prodajalcu pa priliv, 
če bo dostavil dokumente skladne z akreditivnimi pogoji in v 
kolikor bo izpolnil ostale akreditivne pogoje.

Prednosti poslovanja z dokumentarnimi akreditivi:
financiranje oz. nakup blaga preko akreditiva zagotavlja kupcu 
plačilo, četudi v danem trenutku nima za nakup potrebnih 
sredstev;
prodajalcu zagotovi plačilo preko banke, če so dokumenti skladni;
zmanjšanje tveganja tujega partnerja in njegove banke  
s konfirmacijo izvoznega akreditiva;
varen in transparenten način plačila, kjer sta enako dobro 
zaščitena kupec in prodajalec.

Stand by akreditivi

Gre za akreditiv s značilnostmi garancije, a obveznostjo banke, 
da bo plačala znesek ob predložitvi pisne izjave uporabnika, 
da naročnik ob zapadlosti ni izpolnil svojih obveznosti po 
osnovnem poslu.

Ta posebna vrsta akreditiva se je razvila v državah, kjer  
so obstajali nacionalni predpisi prepovedi izdaje bančnih 
garancij (kot so ZDA, Japonska, Kanada) in so še vedno najbolj 
razširjeni instrument v navedenih državah.
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Dokumentarni posli in garancije

Addiko banka nudi pravnim osebam vse standardne in 
specifične produkte dokumentarnega poslovanja, ki omogočajo 
nemoteno delovanje v mednarodnem in domačem poslovanju.

Izbira primernega instrumenta omogoča izvajanje poslovanja  
s precej manjšim tveganjem in doseganjem boljše konkurenčne 
tržne pozicije v smislu cene in financiranja. 
Naša strokovna ekipa se osredotoča na iskanje primernih 
rešitev, kako izpolniti vaše finančne potrebe oz. zahteve.

Z veseljem vam bomo strokovno svetovali, kako bi čim 
hitreje, ceneje in varneje poslovali s tujino v skladu z veljavno 
zakonsko uredbo.

Produkti oz. storitve dokumentarnega poslovanja v naši ponudbi:
garancije,
pismo o nameri,
dokumentarni akreditivi,
standby akreditivi,
dokumentani inkasi.

Ta brošura ponuja osnovne informacije in posebnosti,  
povezane z vsakim od teh produktov, za več podrobnosti  
pa nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov:
dokumentarno.poslovanje.si@addiko.com.
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Garancije

Bančna garancija je zelo primeren instrument zavarovanja 
pred različnimi tveganji, ki so povezana z vašimi 
podjetniškimi aktivnostmi, in sicer tako v domačem kot 
mednarodnem poslovanju.

Je nepreklicna, samostojna obveznost banke (ki ni vezana  
na osnovni posel) do upravičenca na podlagi garancije, da 
mu bo v primeru nalogodajalčeve neizpolnjene pogodbene 
obveznosti plačala garancijski znesek na prvi poziv. 

Prednosti garancije:
vsestranska uporaba, saj se lahko uporablja za vse vrste 
poslovnih transakcij,
izjemno varen instrument zavarovanja,
omogoča boljši pogajalski položaj, možnost sklepanja pogodb 
in odloženo plačilo,
z eno garancijo se lahko zavaruje tudi večletne pogodbe  
o poslovnem sodelovanju.

Pismo o nameri

S pismom o nameri banka izraža svojo pripravljenost  
za odobritev financiranja ali izdaje garancije za izvedbo 
določenega komercialnega posla.

V razpisni dokumentaciji je pogosto pogoj, da mora ponudnik 
skupaj s ponudbo predložiti tudi pismo o nameri, ki v primeru, 
da je ponudnik izbran kot najuspešnejši ponudnik, navaja 
pripravljenost banke, da izda garancijo za dobro izvedbo posla/
odpravo napak  v garancijskem roku ali pa da zagotovi potrebna 
finančna sredstva za uspešno izvedbo investicije/projekta.
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