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ماده  )1تعاریف:

بانک عامل :بانک هایی كه طبق قرار داد فی مابین،عاملیت اجرای این شیوه نامه را بر عهده خواهند داشت.
صندوق  :صندوق ضمانت صادرات ایران كه طبق قرار داد فی مابین عاملیت اجرای این شوه نامه را بر عهده خواهد داشت.
شرکت های بیمه :كلیه شركت های بیمه داخلی كه اقدام به ارائه خدمات بیمه اعتباری می نمایند.
ماده  )2اهداف:

حمایت و پشتیبانی از صادرات از طریق بیمه و تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریهای مربوط به كاالها و خدمات
صادراتی ،توسعه همکاری با صندوق ضمانت صادراتی ایران ،تقویت همکاری با سیستم بانکی درجهت توسعه اعطای
اعتبارات صادراتی ،ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از پوششهای اعتبار صادراتی در كشور ،توسعه فعالیتهای
سرمایهگذاری ،تسهیل ،ترغیب و توسعه صادرات ج.ا.ایران و افزایش رقابتپذیری صادركنندگان ایرانی در بازارهای
هدف
ماده  )3موضوع شیوه نامه :

نحوه تخصیص كمک هزینه كارمزد و حق بیمه صدور ضمانتنامه و بیمه نامه های اعتبار صادراتی به اشخاص مجاز،
مطابق شرایط و ضوابط و درصدهای تعیین شده در این شیوه نامه
ماده  )4میزان کمک هزینه کارمزد و حق بیمه صدور ضمانت نامه و بیمه نامه اعتبارصادراتی :

الف-کمک هزینه خرید بیمه نامه پوشش ریسک صادراتی کاال و خدمات صادراتی  50 :درصد حق بیمه تا سقف 7
میلیارد ریال
ب-کمک هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه  :برای خدمات فنی و مهندسی  50درصد هزینه كارمزد و برای كاالهای
غیرنفتی با اولویت صادرات با فناوری و ارزش افزوده باال(مطابق جداول پیوست )  30درصد هزینه كارمزد تا سقف 7
میلیارد ریال
تبصره  :كلیه بنگاه های صادراتی نمونه ،ممتاز و دارای مدال افتخار ملی در طول اعتبار كارت ویژه تاا ساقف  10میلیاارد
ریال بر اساس درصدهای تعیینی در بندهای ( الف) و( ب) ماده ( ) 4بهره مند می باشند.
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ماده  )5اشخاص مجاز:

كلیه صادركنندگان ایرانی غیر دولتی ( كه مشمول موضوع مواد  4قانون محاسبات عمومی كشور نباشند) كه نسبت به
صادرات كاالهای غیرنفتی یا صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام نمایند مشمول این شیوه نامه خواهند بود.
تبصره  :1درصورتی كه حق بیمه به صورت اقساطی پرداخات گاردد كماک تخصیصای مشامول اقسااط پرداختای ساال 1397
می باشد.

تبصره  :2عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی ،مانع از دریافت كمک حق بیمه نخواهد گردید.
تبصره  :3تسهیالت ایان شایوه ناماه مشامول صاادركنندگانی مای شاود كاه پرداخات تماام یاا قسامتی از كاارمزد
ضمانت نامه و یا هزینه های بیمه نامه در سال  1397اتفاق افتاده باشد.
ماده  )6فرایند اجرایی:
-1

ثبت درخواست در سامانه جامع اطالعات صادركنندگان كشور و تکمیل فرمهای مورد نظر ساازمان توساعه تجاارت

ایران در موعد زمانی اعالم شده از سوی سازمان
 -2ارائه مدارک و مستندات الزم زیر به دبیرخانه كارگروه و دریافت تاییدیه تکمیل مستندات
 تصویر پروانه های صادراتی تصویر ضمانت نامه و بیمه نامه صادراتی ارائه فرمت های مورد نیاز سازمان در خصوص میزان ضمانتنامه و بیمه نامه صادره و مبلغ کارمزد حق بیمه و ضمانتنامه،تایید شده توسط صندوق ضمانت صادرات و بانک های عامل

 -3انعکاس درخواست های دریافت شده به صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک های عامل و شركت های بیمه اعتبااری
جهت اخذ تاییدیه
-5تایید اولیه درخواستهاتوسط صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکهای عامل و شركت های بیمه اعتباری حداكثر ظارف
ده روز كاری از زمان دریافت مستندات
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تبصره :عدم پاسخ صندوق ضمانت صادرات ایران و بانکهای عامل و شركت های بیمه اعتباری در موعد مقرر  ،بیانگر عادم
تایید موارد مندرج در بند  5بوده و سازمان توسعه تجارت ایران ،مسوولیتی در قبال عدم پرداخت كمک هزینه كاارمزد
حق بیمه صدور ضمانتنامه و بیمه های اعتبار صادراتی فوق الذكر را نخواهد داشت.
 -6تایید نهایی كارگروه و واریز مبلغ مشمول به حساب معرفی شده بنگاههای صادراتی توسط صندوق ضمانت صاادرات
ایران یا یکی از بانکهای عامل
تبصره :ارایه این شیوه نامه تعهدی برای سازمان ایجاد ننموده و پوشش گیرندگان صرفاً پس از ایفای تعهدات خاود( ارایاه
اسناد مورد نیاز حسب اعالم و همچنین ایفای تعهدات پوشش گیرندگان به ویژه ضمانت نامه اعتباری به منزله بازپرداخت
به موقع تسهیالت ،ارایه الشه ضمانت نامه و اسناد صادراتی مربوط به دوره اعتبار ضمانت نامه)حسب مورد و نهایتااً اخاذ
تاییدیه كارگروه ،از كمک كارمزد و حق بیمه اعالمی بهرهمند می گردند.
ماده  )7این شیوه نامه در  7ماده و  6تبصره تنظیم و ابالغ می گرد.
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