
Financie suas
compras da
Dinamarca
Compre produtos e serviços dinamarqueses e beneficie-se de 
financiamento estável de longo prazo a taxas competitivas

https://www.ekf.dk/da/Sider/default.aspx


Os fornecedores dinamarqueses oferecem 
uma diversidade de produtos e serviços. 
Com a ajuda da EKF, esses fornecedores alta-
mente capacitados podem também ajudar a 
financiar sua compra.

Se você deseja
• comprar produtos e serviços dinamarqueses
•  crédito seguro associado à sua compra
• �beneficiar-se�de�uma�solução�de�financia-
mento�estável�com�taxas�competitivas

A EKF pode ajudá-lo. 

Garanta seu financiamento
Se você precisar de financiamento de longo 
prazo para adquirir produtos ou serviços de 
uma empresa dinamarquesa, a EKF, juntamente 
com um banco, pode ajudá-lo a obter financia-
mento do fornecedor.

Ou, se você planeja comprar produtos ou 
serviços de várias empresas dinamarquesas, 
podemos organizar uma linha comercial abran-
gendo vários contratos. Isso possibilita que 

você faça compras de múltiplos fornecedores 
dinamarqueses com a tranquilidade de que o 
financiamento já está em vigor.

Participamos de pequenas e grandes transa-
ções. Em ambos os casos, ofereceremos a você 
um acordo de financiamento competitivo uma 
vez que você está coberto pela nossa garantia
AAA para assegurar seu crédito de um banco 
internacional ou dinamarquês.

O financiamento de produtos e serviços dina-
marqueses para compradores internacionais é 
utilizado principalmente para compras de bens 
capitais e com períodos de crédito mínimos
de seis meses.

Quanto posso solicitar?
A EKF cobra um prêmio pela garantia. O mon-
tante do prêmio depende de seu país, risco de 
crédito, moeda, condições gerais do mercado 
e do prazo de liquidação. Você pode calcular 
facilmente seu prêmio em nosso site. Além 
disso, você paga taxas e encargos ao banco 
associados ao crédito.

Facilitamos o
financiamento a 
taxas competitivas

Você obtém 
acesso ao 
financiamento
de longo prazo
para produtos 
e serviços 
adquiridos
da Dinamarca



Com a EKF assumindo o 
risco�você�se�beneficia�de 
ser�apoiado�pelo�governo 
da Dinamarca ao comprar 
produtos e serviços de seu 
fornecedor dinamarquês.

• �Possibilitamos�o�financia-
mento�de�longo�prazo

• �Garantimos�financiamento�
estável�a�taxas�competitivas

• �Diversificamos�suas�fontes 
de�financiamento

Porque  
escolher 
a EKF



Com a garantia da EKF, você se 
beneficia�de�apoio�do�governo�
dinamarquês com NOTA AAA.

Financiamento com garantia 
do governo dinamarquês
A�EKF�é�uma�agência�de�crédito�de�exportação�
oficial�da�Dinamarca.�Ajudamos�as�empresas�
dinamarquesas�a�tornar�possível�e�atraente�
para�seus�clientes�do�exterior�a�compra�de�pro-
dutos�e�serviços�da�Dinamarca.�Fazemos�isso�
fornecendo garantias aos bancos internacionais 
e aos bancos dinamarqueses.

Com a EKF assumindo os riscos, você 
está�bem�posicionado�para�o�financiamento 
seguro de suas transações comerciais em 
condições competitivas.

Acesse o site ekf.dk

Você planeja comprar produtos da 
Dinamarca e prefere comprar a crédito. 
A solução começa com a EKF. 

A EKF fornece ao banco uma garantia para 
que�o�crédito�seja�facilitado.�Nós�assumimos�o�
risco.�Você�obtém�financiamento�de�médio�e�

de�longo�prazo�do�banco.�Agora�você�é�capaz�
de comprar mercadorias da Dinamarca em 
condições muito atraentes.

Contate o seu fornecedor dinamarquês e solici-
te que eles incluam a EKF no financiamento.

Como funciona?
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