
Danimarka‘dan 
satın alımlarınızı 
finanse edin
Danimarka ürünlerini ve hizmetlerini satın 
alın, rekabetçi faiz oranlarıyla istikrarlı ve uzun 
vadeli finansman fırsatlarından yararlanın

D A N I M A R K A ‘ N I N  I H R A C A T  K R E D I S I  A J A N S I



Danimarka‘dan ürün 
ve hizmet alımlarınızda 
uzun vadeli finansman 
imkânlarına erişebilirsiniz

Danimarkalı tedarikçiler pek çok farklı alanda ürün ve hizmetler 
sunmaktadırlar. EKF’nin desteğiyle, bu son derece yetkin tedarikçiler 
satın alımlarınızı finanse etmenize de yardımcı olabilir.

Eğer
  Danimarka ürün ya da hizmetlerini satın almak istiyorsanız,
  satın alma işlemleriniz için kredi kullanmak,
  rekabetçi oranlarla istikrarlı bir finansman çözümünden  

faydalanmak istiyorsanız

EKF size yardımcı olabilir.

Finansmanınızı güvence altına alın
Danimarkalı bir şirketten mal veya hizmet satın almak için uzun va-
deli finansmana ihtiyacınız varsa, EKF olarak bir bankanın sizi finansal 
olarak desteklemesini sağlayabiliriz. 

Ya da çeşitli Danimarkalı şirketlerden mal veya hizmet satın almayı 
planlıyorsanız, satın alımınızı gerçekleştirmeniz için çeşitli sözleş-
meleri kapsayan bir satın alma hattı oluşturabiliriz. Böylelikle, çeşitli 

Danimarkalı tedarikçilerden gönül rahatlığıyla alım yapabilirsiniz; 
çünkü finansman çözümünüz teminatımız altında. 

Küçük veya büyük hacimli her işleme dahil oluyoruz. Her iki tür işlem-
de de size, bir Danimarka bankası veya uluslararası bir bankadan ala-
cağınız krediyi desteklemek amacıyla AAA kredi derecesi garantisiyle 
rekabetçi bir kredi sözleşmesi teklif edilecek.

Danimarka mallarının ve hizmetlerinin uluslararası müşterileri için fi-
nansman, çoğunlukla yatırım mallarının satın alınmasıyla ilişkili olarak 
ve en az altı aylık kredi süreleri ile kullanılmaktadır.

Ne kadar kredi alabilirsiniz?
EKF, garanti için bir prim bedeli uygulamaktadır. Primin miktarı, ülke-
nizdeki kredibilitenize, döviz piyasasına, genel piyasa koşullarına ve 
geri ödeme süresine bağlıdır. Alacağınız kredi miktarını web sitemiz 
üzerinden kolayca hesaplayabilirsiniz.
Buna ek olarak, kredinin faiz ve diğer masraflarını bankaya ödeyecek-
siniz.

Rekabetçi faiz oranlarında 
finansman olanakları 
sunuyoruz



BANK

MÜŞTERIIHRACATÇI

Danimarkalı tedarikçinizle görüşün ve finansman 
konusuna EKF’yi dâhil etmelerini isteyin

Bu sistem nasıl çalışıyor?

Danimarka’dan ürün satın almayı planlıyorsunuz ve ödemeyi kredi 
kullanarak yapmayı tercih ediyorsunuz. Çözüm EKF ile yanı başınızda.
EKF olarak kredi almanız için gerekli garantiyi bankaya sunuyoruz. 
Riski biz üstleniyoruz. Siz de bankadan orta ya da uzun vadeli kredi 
alıyorsunuz. Bu noktadan sonra cazip şartlarda Danimarka’dan mal 
satın alımı yapabilirsiniz.

Neden EKF’yi  
seçmelisiniz?

Riski EKF’nin üstlenmesiyle, Danimarkalı tedarikçinizden 
mal ve hizmet alımı yaptığınızda Danimarka devletinin 
desteğinden faydalanıyorsunuz.

  Uzun vadeli finansmanı mümkün kılıyoruz

  Rekabetçi faiz oranları üzerinden stabil finansman 
olanağı sağlıyoruz

  Finansman kaynaklarınızı çeşitlendiriyoruzGaranti 

Finansman 
Mallar 

Risk



EKF, Danimarka’nın resmi ihracat kredisi ajansıdır. Danimarkalı 
şirketlere, yurt dışındaki müşterilerinin Danimarka’dan mal ve 
hizmet satın almalarını mümkün kılmak ve cazip hale getirmek 
için, destek oluyoruz. Bu desteğimizi, Danimarkalı ve uluslararası 
bankalara garantiler sağlayarak gerçekleştiriyoruz. EKF’nin 
riskleri üstlenmesiyle birlikte, ticari faaliyetlerinizin finansmanını 
rekabetçi koşullarda güvence altına alabilirsiniz. EKF garantisiyle, 
AAA kredi notuna sahip Danimarka devletinin desteğinden 
faydalanmış oluyorsunuz.

ekf.dk adresini ziyaret edin

Danimarka devleti 
garantisiyle finansman

EKF

Lautrupsgade 11

DK-2100 Kopenhag

T +45 3546 2600

ekf@ekf.dk

www.ekf.dk


