Dutch Trade Investment Fund

Onderdeel: Exporteren
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Exporteert u kapitaalgoederen, of voert u diensten uit zoals aannemerij? Dan kan Atradius Dutch State
Business u helpen met fnanciering en verzekering tegen kredietrisico’s. Naast de Export Krediet Verzekering
(EKV) is Atradius Dutch State Business ook uitvoerder van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)
onderdeel Exporteren.
Onder het DTIF kan Atradius Dutch State Business namens het ministerie van Buitenlandse Zaken wissels
bevoorschoten tot een bedrag van 5 miljoen euro. Deze mogelijkheid van fnanciering bieden wij alleen als
uw huisbank dat niet doet.
Voor wie is DTIF bestemd?
Het DTIF staat open voor alle Nederlandse ondernemingen en
is specifek bedoeld voor ondersteuning van export van
Nederlandse kapitaalgoederen en infrastructuurwerken in het
buitenland.

Wat kost het?
DTIF is kostendekkend voor de overheid. Dit betekent dat de
verzekeringspremie en het bevoorschotingsdisconto voldoende
moeten zijn om, over een aantal jaren gemeten, eventuele
schades op te vangen. Op www.atradiusdutchstatebusiness.nl
vindt u een premiecalculator.

Voor welke transacties?
DTIF kan uitkomst bieden wanneer u wilt exporteren, maar er
voor uw transactie geen fnanciering beschikbaar is. Bijvoorbeeld
omdat uw bank het exportkrediet niet kan of niet wilt verzorgen.
DTIF biedt fnancieringsmogelijkheden voor transacties die aan
de criteria van de reguliere Export Krediet Verzekering (EKV)
voldoen. Voor deze transacties kan Atradius Dutch State Business
tot 5 miljoen euro wissels bevoorschoten, tegen overdracht van
de wissels aan ons.

Voor welke landen?
Het DTIF is beschikbaar voor alle landen die vallen onder het
landenbeleid van onze reguliere Export Krediet Verzekering
(EKV).
Atradius Dutch State Business is ook de uitvoerder van het Dutch
Good Growth Fund (DGGF). Als het een land betref die op de
landenlijst van het DGGF staat, zullen we de aanvraag onder het
DGGF behandelen. Ook voor het DGGF hebben we het maximale
bedrag voor wisseldisconteringen verhoogd naar 5 miljoen euro.

Wat is uw voordeel?
U kunt uw afnemer langere betalingstermijnen aanbieden, zodat
hij deze gespreid over meerdere jaren mag betalen, terwijl u als
exporteur uw geld bij levering ontvangt.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
Op de website www.atradiusdutchstatebusiness.nl kunt u een
aanvraagformulier kapitaalgoederen en diensten downloaden.

Mocht u niet geheel zeker zijn of u zich kwalifceert dan kunt u
eerst een mail sturen naar info.dsb@atradius.com met daarin de
hoofdlijnen van de transactie.
U dient de aanvraag in te dienen ruim voor uw contract in
werking treedt. Indien acceptabel ontvangt u van ons eerst een
dekkingstoezegging. Deze toezegging houdt in dat, als uw
transactie tot stand komt onder de in de toezegging vermelde
voorwaarden, wij u de verzekeringspolis zullen uitreiken.
Mochten wij uw transactie ook hebben goedgekeurd voor
bevoorschoting, dan vindt deze plaats na volledige levering en
zodra uw afnemer de geleverde goederen of diensten akkoord
heef bevonden.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het
ministerie van Economische Zaken. RVO.nl voert beleid uit voor diverse
ministeries als het gaat om agrarisch, duurzaamheid, innovatie en
internationaal. RVO.nl is hét aanspreekpunt voor bedrijven,
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, fnanciering,
netwerken en wet- en regelgeving.
Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid
te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Aan
deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten
worden ontleend. RVO.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik
ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microflm of op welke andere wijze
ook zonder voorafgaande schrifelijke toestemming van de uitgever.
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