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eksporta darījumu 

risku segšanai 
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Eksporta garantiju daļas vadītājs
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Valsts atbalsts – finanšu instrumentu veidā

Garantijas

Riska kapitāls 

Aizdevumi

Konsultācijas, mentorings

MVU

Lauksaimniekiem Iedzīvotājiem

Biznesa 
uzsācējiem

Attīstības finanšu institūcija ALTUM



Tiešu eksportējamo daudzumu subsidēšana ir aizliegta!

Valsts atbalsta veidi eksportam:
� Eksporta izstāžu un mārketinga pasākumu izmaksu segšana utt.
� Konsultācijas klientu meklēšanā
� Eksporta darījumu risku segšana
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Valsts atbalsts eksportam



Privātie kredītrisku apdrošinātāji

Valsts eksporta kredīta aģentūras

Tirdzniecības kredītu apdrošinātāji
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Atliktā maksājuma apdrošināšana

■ Ārvalstu pircēja maksātspējas riska segšana

■ Ārvalstu pircēja bankas riska segšana

Kas ir eksporta kredīta garantija?

Akreditīvs

Dokumentu inkaso  

Pēcapmaksa

Priekšapmaksa

Pircēja (importētāja) risks Pārdevēja (eksportētāja) risks
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Kas var saņemt eksporta garantiju?

� MVU un lielie uzņēmumi

� Jau eksportē vai tikai plāno

� Patēriņa preču, kapitāla preču un 
pakalpojumu eksportētāji

� Bez darbības nozaru ierobežojumiem 

Eksporta kredīta garantijas tiek sniegtas Latvijā ražotu preču
eksportam, jeb tādu preču eksportam, kurām daļa
pievienotās vērtības apstrādes vai pārstrādes rezultātā ir
notikusi Latvijā.
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Garantijas nosacījumi

Polises veids Individuāla pircēja risks

Riska segums Komerciālais un politiskais

Garantijas apmērs 90%

Maksimālais 
pēcapmaksas termiņš

Līdz 730 dienām

Garantijas summa Līdz €1 milj.

Prēmijas apmērs 0.24% līdz 3.27%
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Valstis uz kurām tiek sniegta garantija
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Garantijas process

ALTUM
aprēķina 

zaudējumu 
apmēru

Atliktais 
maksājums

Termiņš kura laikā 
eksportētājs paziņo par 
maksājuma kavējumu

Parādu atgūšanu veic 
eksportētāja/garantijas 
saņēmēja nolīgta inkaso 
firma

No 1 līdz 720 dienām 60 dienu laikā 90 dienas 30 dienu laikā

Eksportētājs
pārdod
preci

pircējam

Galējais termiņš
kurā pircējam

jānorēķinās par preci

Prasības nogaidīšanas
perioda sākums –

90 dienu parādu piedziņas
posma sākums

Eksportētājs iesniedz
pieteikumu zaudējumu
atlīdzības saņemšanai

ALTUM izmaksā
zaudējumu

atlīdzību
un turpina

parādu piedziņu
pret pircēju
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Ieguvumi eksportētājiem

� Jauni tirgi 

� Jauni partneri

� Risku apdrošināšana tirgos ar tradicionāli 
augstāku risku, kur privātie apdrošinātāji to 
nesniedz

� Apdrošināti darījumi, kuru periods ir ilgāks par 
privāto apdrošinātāju pieņemto



Paldies!

www.altum.lv


