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ANSØGNINGSSKEMA

ANSØGNINGSSKEMA OM  
EKSPORTKREDITGARANTI- EKSPORTØR

FORRETNINGEN GENERELT 

1. Eksportør 2. Køber

Navn Navn

Adresse Adresse

Postnr. Postnr.

By By

Land Land

Tlf. Tlf.

E-Mail E-Mail

3. SØGER

Betinget tilbud Garanti

Hvilke risici ønskes afdækket:

Kreditrisici (risici efter afskibning) Kontraktrisici (risici før afskibning)

Uberettiget træk på bonds Andet

Kommercielle risici Politiske 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:

Betalingsbetingelser:

Dato for kommerciel kontrakt (evt. forventet):

Beskrivelse af vareleverance/projekt:

Beskrivelse af de væsentlige underleverancer:

Lokale omkostninger i kontrakten:
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5. TIDSPLAN

Oparbejdningsperiode Fra/Til: 

Afsendelsesperiode Fra/Til:

Montageperiode Fra/Til: 

Commissioning/ibrug-tagning Fra/Til:

6. KREDITRISICI/AFDÆKNING AF RISICI EFTER AFSKIBNING

Kreditbeløb:

Kredittid:

Antal afdrag pr. år:

Rentesats:

Kredittiden starter ved:

Dato/forventet dato for kredittidens start:

EVT. Garant:

Navn:

Adresse:

7. KONTRAKTRISICI/AFDÆKNING AF RISICI FØR AFSKIBNING
MAKSIMAL TABSRISKO

Periode (fra-til):

Antal måneder:

Beløb:

I hvilken grad er udstyret specialfremstillet til dette projekt?:

Evt. Tilbageholdelsesrate/retention:

Afgørelse af tvister; hvor og hvilke regler:

Ansvar for færdiggørelse/attestation:
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8. AFDÆKNING AF RISICI FOR UBERETTIGET TRÆK PÅ BONDS

Garantitype

Tilbudsgaranti Forudbetalingsgaranti

Arbejdsgaranti Kommercielle risici

Politiske risici

Beskrivelse af de enkelte bonds herunder beløb, nedskrivningsplan , udstedelse, udløb, klausuler for træk, udste-
dende bank med videre, vedlægges ansøgningen som bilag. 

9. AGENTER

Har eller vil undertegnede benytte agent I forbindelse med transaktionen? Ja              Nej

Agentens provision/honorar: 

Beskrivelse af agentens opdrag/opgave:

Undertegnede erklærer, at alle betalinger af provision/honorar til agenter vedrører 
relevante ydelser eller tjenester og står i rimeligt forhold til ydelsens eller tjenestens værdi.

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

Danmark har tiltrådt OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbin-
delse med internationale forretningstransaktioner (OECD-bestikkelses-konventionen). Den danske straffelovs § 
122 fastslår, at: ”den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller interna-
tional 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 OECD-bestikkelseskonventionen og den danske straffelovs § 122.

KONTROLSYSTEMER
EKF opfordrer alle samarbejdspartnere til at udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper 
bestikkelse.
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10. 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 om-
kring EKF´s virksomhed. Det er EKF’ s opfattelse, at åbenhedspolitikken tager behørigt hensyn til vore samarbejds-
partneres 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 neden-
stående 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 oplysninger:

> 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, 
> 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 EKF-Er-
klæring 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 tilbagebe-
taling 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 oven-
nævnte 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.
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DATO OG UNDERSKRIFT

Underskrift i henhold til bemyndigelse

Kontaktperson:      

Tlf.:      

E-mail:      

Det er en betingelse for garantiudstedelse, at Køber afgiver behørigt underskrevet Købererklæring. Såfremt In-
vestor eller Eksportør ikke er garantitager, er det endvidere en betingelse for garantiudstedelse, at Investor eller 
Eksportør behørigt underskriver EKF-Erklæringen om ikke-bestikkelse og åbenhed. Dette gælder dog ikke i tilknyt-
ning 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 transakti-
oner.

Eksportørinfo vedrørende dansk økonomisk interesse og CSR er håndteret via erklæring, hvis forretningen er min-
dre end 25 mio. kr. Erklæringerne kan findes på ekf.dk.

Kontakt EKF, og få info om håndtering af dansk økonomisk interesse og CSR, hvis forretningen er over 25 mio. kr.
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