ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGNINGSSKEMA OM
EKSPORTKREDITGARANTI - PENGEINSTITUT

FORRETNINGEN GENERELT
1. ANSØGER
NAVN

2. EKSPORTØR
[Tryk F11 for at springe]

NAVN

ADRESSE

ADRESSE

POSTNR.

POSTNR.

BY

BY

LAND

LAND

TLF.

TLF.

FAX

FAX

E-MAIL

E-MAIL

S.W.I.F.T.-KODE

3. SØGER
Betinget tilbud

Garanti

Refinansiering under Eksportlåneordningen
Kommerciel risici

Politisk risici

Ønskes dækning af kommerciel risiko på en privat køber skal soliditets - og
regnskabsmæssige oplysninger om køber indsendes sammen med ansøgningen.

4. FORRETNING
Ordrebeløb og valuta
[Udfyld]
Betalingsbetingelser
[Udfyld]
Dato for kommerciel kontrakt (evt. forventet)
[Udfyld]
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Beskrivelse af vareleverance/projekt
[Udfyld]
Beskrivelse af de væsentlige underleverancer
[Udfyld]
Lokale omkostninger i kontrakten
[Udfyld]

5. DANSK ØKONOMISK INTERESSE I FORRETNINGEN:
[Udfyld]

6. KØBER
NAVN
ADRESSE
POSTNR.
BY
LAND
TLF.
FAX
E-MAIL

Erfaringer med køber
[Beskrivelse, herunder antal år og beløb]
Købers juridiske status og ejerforhold
[Udfyld]

7. LEVERANCENS/PROJEKTETS KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD
Vedrører vareleverancen/projektet udvidelse af en eksisterende produktion eller
etablering af en ny produktionsenhed (greenfield)?
[Udfyld]
Beskriv leverancen/projektets positive effekter på miljøet
[Udfyld]
Beskriv leverancen/projektets negative effekter på miljøet
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[Udfyld]
Er projektet/fabrikken beliggende i et område med følsom natur/kultur?
[Udfyld]
Foreligger der en miljørapport på projektet?
[Udfyld]

8. TIDSPLAN
OPARBEJDNINGSPERIODE

[Fra-Til]

AFSENDELSESPERIODE

[Fra-Til]

MONTAGEPERIODE

[Fra-Til]

COMMISSIONING/IBRUGTAGNING

[Udfyld]

9. BETALINGER TIL EKSPORTØREN/TRÆK UNDER KREDITAFTALEN:
UDBETALINGSFORLØB

[Udfyld]

(TRÆK UNDER
KREDITAFTALEN)

10. LÅNTAGER/GARANT
LÅNTAGER

EVT. GARANT

NAVN

NAVN

ADRESSE

ADRESSE

POSTNR.

POSTNR.

BY

BY

LAND

LAND

TLF.

TLF.

FAX

FAX

E-MAIL

E-MAIL

11. LÅNEAFTALE
DATO (FORVENTET DATO) FOR LÅNEKONTRAKT

[Udfyld]

KREDITBELØB:

[Udfyld]

EVT. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER

[Udfyld]
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SKAL EKF PRÆMIE MEDFINANSIERES UNDER

[Udfyld]

LÅNET
TRÆKPERIODE

[Fra-Til/antal måneder]

KREDITTID:

[Udfyld]

ANTAL AFDRAG PR. ÅR:

[Udfyld]

RENTESATS OG RENTEBEREGNINGSMETODE:

[Udfyld]

KREDITTIDEN STARTER VED:

[xxx]

[xxx] Levering
[xxx] Middellevering
[xxx] Commissioning
[xxx] Andet

[Udfyld]

Dato/forventet dato for kredittidens
start

[Udfyld]

Specifikke oplysninger

[Udfyld]

11. LÅNEAFTALE

DATO (FORVENTET DATO) FOR LÅNEKONTRAKT:

[Udfyld]

KREDITBELØB:

[Udfyld]

EVT. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER

[Udfyld]

SKAL EKF PRÆMIE MEDFINANSIERES UNDER LÅNET

[Udfyld]

TRÆKPERIODE

[Fra-Til/antal måneder]

KREDITTID:

[Udfyld]

ANTAL AFDRAG PR. ÅR:

[Udfyld]

RENTESATS OG RENTEBEREGNINGSMETODE:

[Udfyld]

12. IKKE-BESTIKKELSE:
Er undertegnede optaget på en ”debarment list”
offentliggjort af en eller flere af følgende internationale
finansielle institutioner? World Bank Group, African
Development Bank, Asian Development Bank, European
Bank for Reconstruction and Development eller InterAmerican Development Bank,

Ja

Nej

Er undertegnede eller nogen, der handler på dennes
vegne, på dennes instruktion eller med dennes vidende
ved en national domstol under anklage for eller indenfor
de seneste 5 år blevet dømt for overtrædelse af
lovgivning mod bestikkelse af nogen, der virker i offentlig
tjeneste eller hverv, i hvilket som helst land?

Ja

Nej
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DANMARK HAR TILTRÅDT OECD-KONVENTIONEN OM BEKÆMPELSE AF BESTIKKELSE AF
UDENLANDSKE TJENESTEMÆND I FORBINDELSE MED INTERNATIONALE FORRETNINGSTRANSAKTIONER (OECD-BESTIKKELSESKONVENTIONEN). DEN DANSKE STRAFFELOVS § 122
FASTSLÅR, AT: "DEN, SOM UBERETTIGET YDER, LOVER ELLER TILBYDER NOGEN, DER
VIRKER I DANSK, UDENLANDSK ELLER INTERNATIONAL OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV,
GAVE ELLER ANDEN FORDEL FOR AT FORMÅ DEN PÅGÆLDENDE TIL AT GØRE ELLER
UNDLADE NOGET I TJENESTEN, STRAFFES MED BØDE ELLER FÆNGSEL INDTIL 3 ÅR.”

EKF er, ligesom øvrige eksportkreditinstitutter i OECD, forpligtet til at indhente
erklæring om, at der ikke er og ikke vil blive ydet bestikkelse i strid med OECDbestikkelseskonventionen og den danske straffelovs § 122.
KONTROLSYSTEMER
EKF opfordrer alle samarbejdspartnere til at udvikle, anvende og dokumentere
kontrolsystemer, der bekæmper bestikkelse.

13. ÅBENHEDSPOLITIK
EKF’s åbenhedspolitik fastlægger i hvilket omfang EKF offentliggør informationer om
de transaktioner, som er garanteret af EKF. Åbenhedspolitikken repræsenterer EKF’s
ønske om til stadighed at være åbne og offentlige omkring EKF’s virksomhed. Det er
EKF’s opfattelse, at åbenhedspolitikken tager behørigt hensyn til vore
samarbejdspartneres behov for at opretholde fortrolighed omkring transaktionen.
Offentliggørelse vil, uagtet transaktionstype, tidligst ske 60 dage efter udstedelse af
EKF garanti.
Det er en betingelse for at opnå en garanti fra EKF, at de involverede parter
accepterer, at EKF offentliggør nedenstående oplysninger.
Offentliggørelse af oplysninger vil blandt andet ske via EKF’s hjemmeside, samt i
forbindelse med EKF’s rapporter og publikationer. EKF forbeholder sig retten til at
offentliggøre øvrigt transaktionsrelateret materiale, såfremt dette i forvejen er
offentligt tilgængeligt.
EKF offentliggør, hvor relevant for den enkelte transaktion, følgende oplysning er:
> navn på dansk virksomhed,
> branche/projekttype
> EKF produkttype,
> købers navn,
> købers nationalitet,
> navn på långivende bank,
> navn på låntagende bank / garant,
> transaktionens miljøkategori,
> garantiens udstedelsesdato,
> garantiens kreditperiode,
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> EKF’s startansvar på den pågældende transaktion samt
> eventuel brug af Eksportlåneordningen.

Oplysningerne vil blive offentliggjort med henvisning til konkrete transaktioner eller i
form af akkumulerede tal for EKF’s samlede virksomhed. Yderligere oplysninger om
EKF’s åbenhedspolitik kan findes på www.ekf.dk.

Med henvisning hertil erklærer undertegnede,

At

være indforstået med, at EKF offentliggør ovenstående oplysninger
vedrørende den af EKF garanterede transaktion, såfremt de involverede
parter, herunder men ikke begrænset til Køber, underskriver en EKFErklæring om ikke-bestikkelse og åbenhed eller en Erklæring om
åbenhed, og dermed ligeledes samtykker til offentliggørelse af
ovenstående oplysninger,

at

undertegnede eller nogen, der handler på dennes vegne, på dennes
instruktion eller med dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af
EKF garanterede transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler
m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse,

at

undertegnede mister retten til erstatning under den af EKF udstedte
garanti og indestår EKF for tilbagebetaling af eventuel udbetalt
erstatning med renter fra udbetalingsdagen, såfremt undertegnede eller
nogen der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med
dennes vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede
transaktion og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller
yder bestikkelse,

at

undertegnede vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder
advokatomkostninger, som er en følge af, at undertegnede, eller nogen,
der handler på dennes vegne, på dennes instruktion eller med dennes
vidende i forbindelse med ovennævnte af EKF garanterede transaktion og
de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. har ydet eller yder bestikkelse,
og

at

denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.

Det er en betingelse for garantiudstedelse, at Køber afgiver behørigt underskrevet
Erklæring om åbenhed. Såfremt Eksportør ikke er Garantitager, er det endvidere en
betingelse for garantiudstedelse, at Eksportør behørigt underskriver EKF -Erklæringen
om ikke-bestikkelse og åbenhed. Dette gælder dog ikke i tilknytning til
rembursgarantier med kredittider op til og med 12 måneder. Ved udstedelse af en
SMV-garanti under DKK 5 mio. skal der ikke afgives en Erklæring om åbenhed til EKF,
idet købers navn ikke offentliggøres i disse transaktioner.
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DATO OG UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT I HENHOLD TIL BEMYNDIGELSE

KONTAKTPERSON:
TLF.:
FAX:
E-MAIL:
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