Platební praxe a financování exportu

Maďarsko & Rumunsko
Jiří Schveinert, bankovní záruky
Petr Angelis, korespondenční bankovnictví
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Maďarsko - financování obchodu
Bankovní záruky
 v souvislosti s exportní činností (za nabídku, záruka za správné provedení
díla, za vrácení akontace)
 přijaté platební záruky – zajištění plateb (nárůst)
 protizáruky (se zapojením maďarské banky)
• záruky v maďarském jazyce
• záruky podle maďarského práva
• za podíl ve sdružení/společnosti firem
 stavebnictví, strojírenství
 vydané platební záruky (centralizace činností dodavatelů)
Dokumentární platby (dokumentární akreditivy & dokumentární inkasa)
 nízké využití
 obvykle pro dovoz do ČR
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Rumunsko – financování obchodu
Bankovní záruky
 v souvislosti s exportní činností (za nabídku, záruka za správné
provedení díla, za vrácení akontace)
 za „třetí osobu“ (ESSK)
 protizáruky (se zapojením BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA)
• záruky v rumunském jazyce
• záruky podle rumunského práva
• osobní vyzvednutí v Rumunsku
 zajišťovací záruky (úvěrové rámce u BRD - GROUPE SOCIETE
GENERALE SA)
 většinou v rumunských leu (RON)
 stavebnictví, energetika, strojírenství, odpadové hosp.,
konzultační/kontrolní činnosti
Dokumentární platby (dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa)
 nižší využití
 inkaso směnek v Rumunsku
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Nedokumentární platby
Typy plateb
 převažují regulované typy plateb (SEPA 80% z celku)
 identifikace příjemce IBAN + BIC
 převažují nedokumentární platby
 Platby v leu (RON) a forintech (HUF)
Časové lhůty
 nepřímý clearing (korespondenční banky)
 obvyklý čas D+1 (end-to-end)
 lze zajistit D+0 (manuální zpracování)
Doplňkové služby
 vystavení dokladu o přenosu platebního příkazu
 urgentní platby
 Individuální nebo standardní kurz
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Maďarské bankovnictví
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Největší banka
OTP Bank - Országos Takarékpénztár (National Savings Bank)
skupina podnikající kromě Maďarska i na Slovensku, Ukrajině,
Rusku, Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku, Černé Hoře a Srbsku.
Operuje v 1000 pobočkách s téměř 10 miliony zákazníků.
Rozptýlené vlastnictví




MKB Bank - Magyar Külkereskedelmi Bank (Hungarian Foreign
Trade Bank)
původně financování zahraničního obchodu.
1994 prodána Bayerische Landesbank, 2014 znárodněna.





K&H Bank - Kereskedelmi és Hitelbank
patří do skupiny KBC, která vlastní 99% kapitálu.
200 poboček



Univerzální UniCredit Bank Hungary Zrt vznikla z fúze
Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt a a Hypovereinsbank
Hungaria Rt

Maďarské bankovnictví
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Erste Group vstoupila na maďarský trh tím, že koupila státní
Mezőbank v roce 1997. Ambiciózním pokusem stát se retailovou
jedničkou byla koupě státní Postabank Rt. v roce 2004.
Úzce spolupracuje s maďarskou poštou.
201 poboček.
Kvůli vysoké bankovní dani omezuje své aktivity v Maďarsku.
CIB Bank byla založena Maďarskou národní bankou v r. 1979 jako
specializovaná instituce pro devizové operace.
Současnou podobu získala v r. 2008 po spojení s Inter-Europa
Bank Zrt a Central-European International Bank.
Jediným akcionářem je skupina Intesa Sanpaolo
Raiffeisen Zentralbank Österreich byla spoluzakladatelem
Unicbank v r. 1987.
Úspěch jejího vstupu na maďarský trh povzbudil rakouskou
finanční skupinu k další expanzi v regionu.
Banka dnes nese název Raiffeisen Bank Zrt

Rumunské bankovnictví
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Banca Comercială Română (Romanian Commercial Bank)
zprivatizována v roce 2006 do skupiny Erste Bank
650 poboček




BRD - Société Générale
14,1 % podíl na trhu úvěrů
Société Générale drží 59.37% akcií.
Vznikla po privatizaci Banca Română pentru Dezvoltare
(Romanian Development Bank) r. 1999.
Obsluhuje 2.2 mil klientů
900 poboček






Volksbank Romania
retailová banka
100% vlastnictví VBI Beteiligungs GmbH Austria
132 poboček

Kontakt
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PETR ANGELIS
korespondenční bankovnictví

JIŘÍ SCHVEINERT
bankovní záruky

Komerční banka, a. s.
nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel:
+420 955 533 132
fax:
+420 224 248 142
e-mail: petr_angelis@kb.cz
www.kb.cz

Komerční banka, a. s.
Václavské nám. 42
114 07 Praha 1
tel:
+420 955 541 558
fax:
+420 955 541 754
e-mail: jiri_schveinert@kb.cz
www.kb.cz

Děkujeme za pozornost
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