Ansökan om exportkreditfinansiering
Insändes till: AB Svensk Exportkredit, Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden.
Fax: +46 (0)8 20 38 94 • E-mail: exportfinance@sek.se
Fyll gärna i ansökan direkt på skärmen och skriv ut.
Datum ( ÅÅÅÅ-MM-DD )

SEKs ref

A. Uppgifter om ansökan
1. Ansökan
Ansökan om CIRR-kredit – Räntan låses vid offert (offer rate)
Ansökan om CIRR-kredit – Räntan låses vid köpekontrakt (contract rate)
Ansökan om kredit till marknadsvillkor
Ersätter tidigare ansökan daterad ( ÅÅÅÅ-MM-DD ):
Vi bekräftar att vi tagit del av SEKs allmänna villkor för kreditgivning
samt att denna ansökan, om den avser en CIRR-kredit, har godkänts av

2. Sökande

exportör

låntagare.

3. Sökandens referens

4. Önskad kreditform
Övertagande av bank-till-bank-kredit
Övertagande av bank-till-köpare-kredit
Övertagande av leverantörskredit
Reverslån avseende refinansiering av

Leverantörskredit

Köparekredit

Annan:

B. Uppgifter om krediten
5. Kredittagare hos SEK

6. Land

7. Utbetalningsperiod ( ÅÅÅÅ-MM-DD )

8. Önskad kreditvaluta /-valutor

Från:

Till:

9. Kreditbeloppet består av följande komponenter
% av kontraktsbeloppet

Belopp:
Valuta:

% av ECA-premien
% ränta under byggtiden
% övrigt:
0,00

Totalt belopp att finansieras av SEK:

10. Önskat kreditbelopp amorteras
st lika stora amorteringar
st olika stora amorteringar (specificera i punkt 30)
st annuiteter (specificera i punkt 30)

11. Räntesats
% per annum

(om sådan redan överenskommits med låntagaren)

Lägst den av SEK tillämpade

Periodicitet:
Den första amorteringen erläggs
månader efter
dock senast

startidpunkt
t.ex.idrifttagning
( ÅÅÅÅ-MM-DD )

12. Kreditavtal
Ej träffat
Träffat den

( ÅÅÅÅ-MM-DD )

Ränta erlägges
i efterskott i samband med amorteringarna

Ansökan fortsätter på nästa sida

Ansökan om exportkreditfinansiering, forts.

Sökande:
Kredittagare:
Datum:
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C. Uppgifter om säkerheter
13. Säkerheter
ECA-garanti till förmån för långivargaranti utfärdad av:
täckande politiska/kommersiella händelser med 		

respektive

%

%

Proprieborgen för självrisken under ECA-garantin lämnas av:
Proprieborgen/bankgaranti för krediten utfärdad av tredje part:
Annan:

D. Uppgifter om det kommersiella kontraktet
14. Exportör

15. Organisationsnummer

16. Köpare (namn och adress)

17. Land

18. Slutanvändare (om annan än köpare)

19. Slutanvändares hemland

20. Kontraktsvaluta

22. Kommersiellt kontrakt

21. Kontraktsbelopp

Ej träffat
Träffat den

23. Leveranstid (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Från:

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Till:

24. Varuslag och kvantitet

25. Sammansättning av kontraktsbeloppet/ursprungsland
Land

Subtotal

Sverige:

Lokalt:

0,00

Totalt:

26. Reservdelar ingår i kontraktsbeloppet med
27. Montage ingår, beräknas avslutas

%
( ÅÅÅÅ-MM-DD )

28. Begagnade varor (ange ursprungsland, varuslag, kvantitet och inköpspris):

29. Ekonomisk intressegemenskap mellan exportör och köpare
(ange vilken typ av gemenskap som finns):

Inga

Inget

Ansökan fortsätter på nästa sida
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Sökande:
Kredittagare:
Datum:

30. Övrigt

• En bekräftelse beträffande korruption (enligt SEK:s formulär som finns att hämta på SEK’s hemsida),
utfärdad av exportör (och sökande bank), måste inkomma till SEK om krediten inte täcks av en garanti
utfärdad av en ECA inom OECD, senast i samband med sökandens accept av SEK:s offert.
• En undertecknad Miljöbeskrivning (enligt SEK:s formulär som finns att hämta på SEK:s hemsida) måste
utfärdas av sökanden om krediten inte täcks av en ECA inom OECD och inkomma till SEK tillsammans
med denna ansökan.
• Vid SEK:s kreditgivning tillämpas överenskommelsen inom OECD att bekämpa bestickning av utländska
ministrar, parlamentsledamöter eller offentliganställda tjänstemän i samband med internationella affärsförbindelser. Vi, sökanden, bekräftar att krediten, enligt dess villkor, omedelbart skall kunna sägas upp av
långivaren om sådan bestickning kan konstateras ha förekommit.

Vänligen sänd denna ansökan till:
AB Svensk Exportkredit, Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 613 83 00
Fax: +46 (0)8 20 38 94
E-post: exportfinance@sek.se

Sökandens firmanamn
Adress
Kontaktperson /-er (helst 2 namn)

Namnunderskrift /-er

Telefonnr, inkl. riktnummer (direktnummer där sådant finns)

