SØKNADSPROSESSEN TRINN FOR TRINN:
BONDGARANTI KONKRET KONTRAKT
Side 1, Søknad om bondgaranti
-

Bankens navn
Adresse
Postnummer
Poststed
Kontaktperson
E-post
Telefon

Side 2, Eksportør
- Organisasjonsnummer
- Bedriftens navn
- Adresse
- Postnummer
- Poststed
- Etableringsår
- Næringskoder
- Nettside
- E-post
- Telefon
- Bondgaranti(ene) sikres med garanti
fra mor- eller annet selskap

Side 4, Risikoavlastning (konkret kontrakt)
-

-

-

Side 5, Bærekraft
-

Side 3, Kjøper
- Kjøper(e) er:

-

1. Kjent (konkret kontrakt)
2. Ukjent (rammeavtale)
Kjøper (hvis konkret kontrakt):
Gateadresse
Postnummer
Poststed
Land
Nettside
Kontaktperson
Telefon
E-post
Er kjøperen privat eller offentlig?

Ønsker banken avlastning på en
konkret kontrakt, eller en ramme for
fremtidige kontrakter?
Last ned regneark, velg ønskede
garantier og beløp. Filen lastes opp på
slutten av søknadsskjemaet.
Kontraktsbeløp
Valuta
Norsk andel av kontrakten (i %)
Leveringsdato
Beskriv eksporten kort nedenfor
Bankens garantitilbud til eksportør
(evt. vedlegg)
Bankens kredittvurdering (evt.
vedlegg)
Urettmessig trekk (Kryss av dersom
det også ønskes avlastning for
urettmessig trekk på bondgarantien(e)

-

-

For konkrete kontrakter: Beskriv
potensiell miljø- og sosial risiko hos
kjøper eller ved prosjektet. For
eksempel forurensing til luft, jord eller
vann, virkning på biologisk mangfold,
arbeidsforhold, risiko for
lokalbefolkningen.
Opplysningene er gitt:
1. Ovenfor
2. Vedlagt søknaden (i neste fane)
3. Bestilt av eksportøren, og
ettersendes
Søkende bank har informert
eksportøren om at GIEK vil kunne be
om ytterligere informasjon om miljøog sosial risiko knyttet til sluttbruken
av produktene.
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-

Navn på eksportørens fagperson på
miljø og sosial risiko
E-post
Telefon

Side 6, Innsendelse
-

-

-

Last opp vedlegg her. Ønsker du å
laste opp flere vedlegg på samme
knapp, velg filene samtidig og last
opp.
Ønskede garantier (regneark)
(vedlegg)
Jeg har lest GIEKs krav til banker,
forplikter meg til å følge dem og har
ikke tidligere opptrådt i strid med
dem.
Lenke til kravene
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