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"Tài trợ xuất khẩu TDCF - Hiệu quả, thiết thực"

Quý doanh nghiệp:

- Không muốn đánh mất cơ hội kinh doanh, từ chối các đơn hàng xuất khẩu chỉ vì lý do tài
chính.
- Mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.
- Muốn thay thế các giải pháp tài chính hiện hữu bằng một giải pháp hiệu quả hơn.

Đối tượng:

- Các doanh nghiệp xuất khẩu
Đặc điểm:
- Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu
Tiện ích:
- Tài trợ các hợp đồng xuất khẩu với nhiều phương thức thanh toán khác nhau: T/T, D/P,
D/A, L/C,CAD.
- Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của
đối tác nhập khẩu.
- Tỷ lệ tài trợ cao. Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một

1/2

Tài Trợ Xuất Khẩu Trước Khi Giao Hàng
Viết bởi Administrator
Thứ năm, 01 Tháng 3 2012 10:17 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 01:00

cách chủ động và thuận tiện.
- Lãi suất cạnh tranh, linh hoạt
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
- Quý doanh nghiệp được các nhân viên giàu kinh nghiệm của TDCF tư vấn miễn phí về
các vấn đề liên quan để có phương án tối ưu nhất.
- Quý doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực xuất khẩu có thể được tài
trợ không có Tài sản bảo đảm nếu đáp ứng đủ các tiêu chí xét chọn của TDCF.
- Quý doanh nghiệp được hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh
nghiệp xuất khẩu của TDCF trong từng thời kỳ.
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