CREDENDO KAN EEN EXPORTEUR BESCHERMEN TEGEN
HET RISICO VAN AFROEP VAN BANKGARANTIES
DIE UITGEGEVEN ZIJN IN HET KADER VAN EEN
EXPORTCONTRACT. DE AFROEP MOET DAN WEL
VEROORZAAKT ZIJN DOOR EEN DAAD VAN DE DEBITEUR
DIE ONRECHTMATIG IS ONDER HET CONTRACT OF DOOR
EEN POLITIEKE GEBEURTENIS.

VERZEKERING BANKGARANTIES

Wat is een bankgarantie?
Soms moet een exporteur in het kader van een exportcontract
bankgaranties stellen ten gunste van de koper. In bepaalde
gevallen zijn deze zelfs betaalbaar op eerste verzoek. Dit
wil zeggen dat de koper garanties kan afroepen zonder een
bewijs te leveren van een tekortkoming van de exporteur. Er
zijn verschillende soorten garanties: vooruitbetalingsgaranties,
uitvoeringsgaranties, inschrijvingsgaranties, enz.
Wat biedt Credendo voor de exporteur?
De bankgaranties die de exporteur heeft uitgegeven, gaan vaak
over grote bedragen. Het risico voor de exporteur is dan dat
zijn bankrekening gedebiteerd kan worden voor het bedrag van
de garanties, in het bijzonder als ze betaalbaar zijn op eerste
verzoek van de koper. De exporteur loopt dus het risico een deel
van of zijn volledige winstmarge onder het exportcontract te
verliezen, zelfs als hij aan al zijn verplichtingen onder het contract
heeft voldaan.
Aanvullend op de bescherming tegen het risico van niet-betaling
of resiliatie door de koper in het kader van een exportcontract
(zie productfiches ‘Verzekering leverancierskrediet’, ‘Verzekering
koperskrediet’ en ‘Verzekering contantzaken’), kan Credendo
een exporteur beschermen tegen het risico van afroep van
bankgaranties door de koper. Dit is mogelijk als de afroep
veroorzaakt is door een daad van de debiteur die onrechtmatig
is onder het exportcontract of door een politieke gebeurtenis
(oorlog, willekeurige overheidsmaatregelen, deviezenschaarste,
natuurrampen, enz.). In dat geval betaalt Credendo de exporteur
een schadevergoeding voor het bedrag dat gedebiteerd
wordt van zijn bankrekening als gevolg van de afroep van de
bankgarantie.

Credendo stelt haar expertise ten dienste van de exporteur om de
afroep van een bankgarantie te vermijden of om alle bedragen
terug te vorderen die de koper ten onrechte opgeëist heeft.
Credendo neemt ook een deel van de recuperatiekosten op zich.
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Hoeveel bedraagt de tussenkomst van Credendo?
De verzekering bankgaranties beschermt de exporteur volgens
het zogenoemde ‘gedekte percentage’. Gewoonlijk is dit
vastgelegd op 95% of 98% van het geleden verlies. De exporteur
behoudt dus een deel van het risico (5% of 2% blijft voor zijn
rekening).
Wie kan een beroep doen op deze verzekering?
Elke exporteur die een exportcontract heeft ondertekend met
een link met België, waarvoor hij een bankgarantie heeft
moeten stellen ten gunste van de koper. De exporteur zal zich
ook moeten verzekeren bij Credendo tegen het niet-betalingsof resiliatierisico van zijn exportcontract (zie productfiches
‘Verzekering leverancierskrediet’, ‘Verzekering koperskrediet’ en
‘Verzekering contantzaken’).
Hoeveel kost de verzekering bankgaranties?
De premie is afhankelijk van het land van bestemming, van
het bedrag en van hoe lang de garantie geldig blijft. Ze wordt
uitgedrukt als een percentage van het gedekte bedrag en is
betaalbaar bij uitgifte van de polis.
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In het kader van
een opdracht
voor een Belgisch
ingenieursbureau
wil een Algerijnse
onderneming zich
ervan verzekeren
dat de werken
goed uitgevoerd
zullen worden. Ze
vraagt dus om een
uitvoeringsgarantie
uit te geven voor
10% van het
contractbedrag.

10% van
10 MILJOEN EUR

Credendo verzekert de
exporteur tegen het risico dat
de koper de garanties ten
onrechte afroept.

Het Belgisch
ingenieursbureau
vraagt aan zijn bank
om een uitvoerings
garantie ter waarde
van 1 miljoen EUR uit
te geven ten gunste
van de Algerijnse
koper. Het ingenieurs
bureau vreest echter
dat de koper de
garantie onterecht zou
afroepen en gaat te
rade bij Credendo.

3

4

5

Credendo verwijst naar Credendo – Export Credit Agency, de Belgische openbare
kredietverzekeringsmaatschappij die werd opgericht in 1939. De maatschappij geniet
staatsgarantie en beschikt over een AA-rating van S&P Global.

2. Verzekeringsaanvraag
Tijdens de onderhandelingen met zijn buitenlandse koper
licht de exporteur Credendo in over het commercieel contract
en over de uit te geven bankgaranties. Dan vult hij een
aanvraagformulier in.
3. Verzekeringsbelofte
Na analyse neemt Credendo een beslissing en verstrekt ze een
verzekeringsbelofte die zes maanden geldig blijft.

Neem gerust contact op met Credendo voor een gratis schatting
van de premie voor een bepaalde transactie.

Meer informatie
E solutions@credendo.com
T +32 2 788 89 37
www.credendo.com

1. Vóór het contract
De exporteur contacteert Credendo voor informatie en premieindicaties zodra de onderhandelingen over zijn contract
starten. Bankgaranties worden altijd gedekt in het kader van de
kredietverzekering van een contract.

4. Ondertekening van de contractuele documenten
De exporteur ondertekent zijn commercieel contract met de
buitenlandse koper, vraagt zijn bank om de uitgifte van de
bankgaranties, sluit zijn verzekeringspolis af met Credendo, en
betaalt de premie. Als aanvulling op de verzekering tegen het
resiliatierisico voor het contract en het risico dat de vervaldagen
in het contract niet betaald worden, verzekert Credendo
de exporteur tegen het risico van afroep van de garanties
uitgegeven in het kader van het contract.
5. Schadevergoeding
Als de koper een bankgarantie afroept, betaalt Credendo de
exporteur een schadevergoeding als de afroep het gevolg is van
een daad van de debiteur die onrechtmatig is onder het contract
of van een politieke gebeurtenis.
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