SØKNADSPROSESSEN TRINN FOR TRINN:
LEVERANDØRKREDITTGARANTI
Side 1, Søknad om leverandør-kredittgaranti:
-

Organisasjonsnummer
Eksportbedriftens navn
Adresse
Postnummer
Sted
Nettside
Etableringsår
Navn på kontaktperson
E-post
Telefon

Organisasjonsnummer
Navn på selskap / virksomhet
Adresse
Poststed
Postnummer
Land
Nettside
Navn på kontaktperson
E-post
Telefon
Privat eller offentlig kjøper
Har din bedrift tidligere erfaring (positiv /
negativ) med kjøperen?

Side 3, Eksportkontrakten
-

-

Hvordan ble/blir kontrakten tildelt?
Leveranser: teknologi, varer og tjenester,
omfang/antall og leveringsmåte. Last
eventuelt opp vedlegg.
Leveringstidspunkt(er)
Garantien skal stilles til:
1.
2.

-

-

-

Eksportør
Bank

Hvis bank - hva er bankens navn?
Kontraktsbeløp
Valuta

Lokale kostnader som inngår i
kontraktsbeløpet
Valuta
Norsk andel: hvor mye av den totale
kontraktsverdien består av norske varer,
tjenester, fortjeneste mm
Annen norsk interesse

Side 4, Bærekraft
-

-

Side 2, Kjøperen
-

-

-

Har din bedrift en policy for miljø og
sosiale forhold også ned i
leverandørkjeden?
Har bedriften relevante sertifiseringer
eller annen dokumentasjon?
Navn på bedriftens fagperson på miljø og
sosiale vilkår
E-post
Telefon
Er deler av leveransen produsert utenfor
Norge?
Hvis ja, hvordan blir underleverandører
kvalifisert?
Har eksportør identifisert miljø- og sosial
risiko i transaksjonen?
Hvis ja, beskriv disse kort

Side 5, Innsending
-

Detaljer om leveransen
Detaljer om bærekraft

Side 6, Oppsummering
-

Organisasjonsnummer
Eksportbedriftens navn
Adresse
Poststed
Nettside
Etableringsår
Navn på kontaktperson
E-post
Telefon
Organisasjonsnummer
Navn på selskap / virksomhet
Adresse
Poststed
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-

-

Postnummer
Land
Nettside
Navn på kontaktperson
E-post
Telefon
Har din bedrift tidligere erfaring (positiv /
negativ) med kjøperen?
Hvordan ble/blir kontrakten tildelt?
Leveranser: teknologi, varer og tjenester,
omfang/antall og leveringsmåte. Last
eventuelt opp vedlegg.
Leveringstidspunkt(er)
Garantien skal stilles til:
1.
2.

-

-

-

-

Eksportør
Bank

Hvis bank – hva er bankens navn?
Kontraktsbeløp
Valuta
Lokale kostnader som inngår i
kontraktsbeløpet
Valuta
Norsk andel: hvor mye av den totale
kontraktsverdien består av norske varer,
tjenester, fortjeneste mm.
Annen norsk interesse
Har din bedrift en policy for miljø og
sosiale forhold også ned i
leverandørkjeden?
Har bedriften relevante sertifiseringer
eller annen dokumentasjon?
Navn på bedriftens fagperson på miljø og
sosiale vilkår
E-post
Telefon
Er deler av leveransen produsert utenfor
Norge?
Hvis ja, hvordan blir underleverandører
kvalifisert?
Har eksportør identifisert miljø- og sosial
risiko i transaksjonen?
Hvis ja, beskriv disse kort
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