EXIM BANK ออกบริการใหม่ “EXIM Smart Msurance”
ช่ วยผู้ส่งออกขนาดกลางขยายธุรกิจ บุกตลาดใหม่ อย่ างมั่นใจ
EXIM BANK ออกบริ การประกันการส่ งออกรู ปแบบใหม่ “EXIM Smart Msurance” กระตุ้นการส่ งออกของ
ผู้ส่งออกขนาดกลางที่มีศักยภาพในการกระจายตลาดหรื อส่ งออกปริ มาณมากขึน้ ไปยังผู้ซือ้ รายเดิมหรื อรายใหม่
โดยไม่ ต้องกังวลว่ าจะไม่ ได้ รับชาระเงินค่ าสินค้ า ค่ าเบีย้ ประกันในอัตราพิเศษ พร้ อมคืนเบีย้ ประกันกรณีไม่ มีเคลม
ฟรี ! ค่ าวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ซือ้ 5 รายแรก และส่ วนลด 50% ค่ าวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ซือ้ ตลอดปี 2563
นายพิ ศิ ษฐ์ เสรี วิวัฒ นา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่ อการส่ งออกและน าเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
เปิ ดเผยว่า ปี 2563 เศรษฐกิจและการค้ าโลกยังมีความผันผวนและถูกซ ้าเติมด้ วยปั ญ หาความขัดแย้ งทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ทาให้ ผ้ ูส่งออกไทยต้ องปรับตัว ในการดาเนินธุรกิจให้ แข่งขันได้ รวมทั ้งกระจายตลาดไปยังประเทศ
หรื อภูมิภาคใหม่ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อธุรกิจ EXIM BANK จึงพัฒนาบริ การประกันการส่งออกรู ปแบบใหม่
“EXIM Smart Msurance” เพื่ อคุ้มครองความเสี่ยงให้ แก่กลุ่มผู้ป ระกอบการขนาดกลางซึง่ มี มูลค่าการส่งออก 200-500
ล้ านบาทต่อปี จากการไม่ได้ รับชาระเงินค่าสินค้ าจากผู้ซื ้อในต่างประเทศ ทัง้ ความเสี่ยงทางการค้ า ได้ แก่ ผู้ซื ้อล้ มละลาย
ปฏิเสธการชาระเงิน หรื อปฏิเสธการรับ มอบสินค้ า และความเสี่ยงทางการเมือง ได้ แก่ การควบคุมการโอนเงิน ออก
นอกประเทศ การห้ ามนาเข้ าสินค้ าหรื อผู้ซื ้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการนาเข้ าสินค้ า และสงคราม จลาจล ปฏิวตั ิ ในอัตรา
ค่าเบี ้ยประกันเริ่ มต้ นเพียง 0.23% ของมูลค่าเอาประกันต่อปี คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ เกิดปริ มาณธุรกิจสะสมในด้ าน
ประกันการส่งออกมากกว่า 6,000 ล้ านบาทต่อปี
บริ การประกันการส่งออก “EXIM Smart Msurance” คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้ าระหว่างประเทศ ภายใต้ เทอม
การชาระเงินรู ปแบบ D/P, D/A และ O/A สูงสุดไม่เกิน 120 วัน ครอบคลุมกว่า 138 ประเทศทัว่ โลก อัตราความคุ้มครอง
สูงถึง 90% ของมูลค่าความเสียหาย กรณีไม่มีการยื่นเคลมประกัน จะได้ รับเบี ้ยประกันคืน (No Claim Bonus) สูงสุดถึง 10%
ของค่าเบี ้ยประกันทังหมด
้
พิเศษ! ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื ้อ 50% เหลือรายละ 1,000 บาทตลอดปี 2563 และฟรี ! ค่าข้ อมูล
ผู้ซื ้อ 5 รายแรกของกรมธรรม์สาหรับผู้สง่ ออกที่ยื่นขอรับบริ การและได้ รับอนุมตั ิกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
“EXIM BANK มีบริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในทุกขนาด
ธุรกิจ ตังแต่
้ ผ้ ปู ระกอบการที่พร้ อมจะเริ่ มต้ นส่งออกและยังไม่มีหลักประกันไปจนถึงผู้ประกอบการรายกลางและรายใหญ่
ในการขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทย โดยเฉพาะปั จจุบนั ซึง่ เศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้ วยความไม่แน่นอน
การค้ าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูง และตลาดเป็ นของผู้ซื ้อ ดังนัน้ EXIM BANK จึงพัฒนาบริ การประกันการส่งออก
ให้ สามารถเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยที่มีศกั ยภาพแข่งขันได้ มากขึ ้น กล้ าให้ เทอมการชาระเงินที่ผ่อนปรน
หรื อตกลงค้ าขายในวงเงินที่สงู โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดหนี ้สูญ นาไปสู่การเพิ่มการจ้ างแรงงานในประเทศ การพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน” นายพิศิษฐ์ กล่าว
16 มกราคม 2563
ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ ายพัฒนาความยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ สี ่ วนสื่อสารองค์ กร ฝ่ ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์ กร
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่ อ 4120-4

