Euler Hermes Danmark

Ansøgers erklæring
Version 1.2

Vedrørende miljø, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse

Ansøgers navn:
		
For at en kreditforsikrer overfor en ansøger kan udstede en kreditforsikringspolice, som genforsikres af EKF Danmarks Eksportkredit (”EKF”),
er ansøgeren forpligtet til at udfylde denne erklæring gældende for de policer, som genforsikres af EKF.

1. MILJØERKLÆRING
Undertegnede erklærer hermed, at hverken vi eller nogen, der handler på vores vegne, er vidende om eksistensen af væsentlige
Miljømæssige Risici (som defineret nedenfor) i forbindelse med den forsikrede virksomhed.
“Miljømæssige Risici” betyder enhver form for potentielle skadelige konsekvenser for miljøet eller for samfundet, som hidrører fra den
forsikrede virksomhed – enten i forbindelse med
•

Slutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af os og eksporteret fra Danmark eller i forbindelse med produktion eller fremstilling
udenfor Danmark af varer, som sælges af os; eller

•

produktion, fremstilling og/eller slutanvendelse af varer produceret eller fremstillet af vore udenlandske tilknyttede virksomheder;
eller

•

serviceydelser leveret til købere udenfor Danmark af os selv eller af vore udenlandske tilknyttede virksomheder.

Miljømæssige Risici, som ikke kan forsikres under EKF’s genforsikringsordning, antages blandt andet at være til stede, hvis følgende faktorer
er relevante i forbindelse med virksomheden:
•

aktiviteter anset som ulovlige i henhold til værtslandets love eller regler eller internationale konventioner og aftaler eller som er
underlagt internationalt forbud så som medicinalvarer, pesticider/ukrudtsmidler, ozonnedbrydende substanser, PCB´er, vilde dyr eller
produkter, der er regulerede af CITES,

•

våben, ammunition eller dele heraf,

•

aktiviteter, som indebærer skadelige eller udnyttende former for tvangsarbejde/skadeligt børnearbejde,

•

radioaktive materialer med undtagelse af medicinsk udstyr, (måle-) udstyr til kvalitetskontrol, eller

•

ubundne asbestfibre med undtagelse af bundne asbest cementplader, hvor asbestindholdet er mindre end 20%.

Såfremt ansøgeren er usikker med hensyn til, om den forsikrede virksomhed indebærer væsentlige Miljømæssige Risici, vil EKF træffe en
afgørelse derom baseret på de oplysninger, som er blevet fremsendt af kreditforsikrer vedrørende den forsikrede virksomhed.

2. ERKLÆRING VEDRØRENDE DANSK ØKONOMISK INTERESSE
Vi erklærer hermed, at vores køber(e) bliver faktureret fra Danmark eller fra vore udenlandske tilknyttede virksomhed(er), samt at mindst
én af følgende betingelser er opfyldt:
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•

Vi er registreret som et dansk selskab hos Erhvervsstyrelsen og mindst 25 pct. af de årlige eksporterede varer er af dansk oprindelse eller
produceret hos vore danske eller udenlandske tilknyttede virksomhed(er); eller

•

Vi har mindst 50 fuldtidsansatte i Danmark; eller

•

De eksporterede varer bliver kontinuerligt udviklet, designet eller forarbejdet i Danmark, og mindst 10 personer er beskæftiget på
fuld tid i Danmark med disse aktiviteter; eller

•

Vi er registreret som et dansk selskab hos Erhvervsstyrelsen og havde et driftsresultat sidste regnskabsår svarende til mindst
10 millioner kr.

Såfremt ingen af de ovennævnte betingelser er opfyldt, vil EKF afgøre, hvorvidt den forsikrede virksomhed indeholder en acceptabel dansk økonomisk
interesse baseret på de oplysninger, som er blevet fremsendt af kreditforsikrer vedrørende ansøgeren.

3. ERKLÆRING OM IKKE-BESTIKKELSE

Agenter
Undertegnede ansøger erklærer hermed, 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 ansøgeren optaget på en offentligt tilgængelig ”debarment list” hos
en eller flere af følgende internationale finansielle institutioner: 			
World Bank Group, African Development Bank, Asian Development Bank,
European Bank for Reconstruction and Development
eller Inter-American Development Bank?
		
Er ansøgeren eller nogen, der handler på dennes vegne, 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		

Ja

Nej

Nej

Danmark har tiltrådt OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale
forretningstransaktioner (OECD-bestikkelseskonventionen). I henhold til OECD-bestikkelseskonventionen er EKF Danmarks Eksportkredit
(“EKF”), ligesom øvrige eksportkreditinstitutter i OECD, forpligtet til at indhente erklæring om, at der ikke er og ikke vil blive ydet bestikkelse.
Hertil kommer de gældende regler i den danske straffelovs § 122 om bestikkelse af offentlige personer og § 299, stk. 2, om bestikkelse af
private personer.
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 6 år.”
Det følger af straffelovens § 299, stk. 2, om bestikkelse af private personer (returkommission), at: “Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes
den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig
tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbuder en sådan gave eller anden fordel.”
EKF opfordrer alle ansøgere til at udvikle, anvende og dokumentere kontrolsystemer, der bekæmper bestikkelse.
Med henvisning hertil erklærer underskrevne ansøger, at vi eller nogen, der handler på vores vegne, i forbindelse med ovennævnte af EKF
garanterede virksomhed og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. ikke har ydet og ikke vil yde bestikkelse.
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4. OFFENTLIGHED
EKF forbeholder sig retten til at offentliggøre virksomhedens navn og sektor i forbindelse med EKF’s informations- og forretningsaktiviteter.

5. ERKLÆRING
I forlængelse af ovenstående erklærer undertegnede virksomhed hermed,
•

at oplysningerne indeholdt i denne erklæring er sande og korrekte og anerkender, at kreditforsikreren/kreditforsikrerne vil kunne
nægte/fralægge sig forsikringsansvaret i henhold til policen, hvis denne erklæring indeholder nogen form for væsentlig vildledning,

•

at vi anerkender, at EKF eller kreditforsikreren kunne få brug for yderligere oplysninger. Vi anerkender og erklærer os enige i, at alle
oplysninger, der knytter sig til ansøgeren (herunder informationer om køber) vil være tilgængelig for EKF,

•

at vi vil skadesløsholde EKF for alle former for skadesløsholdelse, som enten er blevet eller vil blive udbetalt til kreditforsikreren, herunder renter
beregnet fra udbetalingsdagen, hvis vi, eller nogen, der handler på vores vegne, har taget eller tager del i handlinger eller undladelser i forbindelse med ovennævnte af EKF genforsikrede virksomhed og de i den forbindelse indgåede aftaler m.v. , som går imod
nærværende erklæring vedrørende miljø, dansk økonomisk interesse eller ikke-bestikkelse,

•

at vi vil skadesløsholde EKF for alle tab og udgifter, herunder advokatomkostninger, som er en følge af, at vi, eller nogen, der handler på
vores vegne, har taget eller tager del i handlinger eller udeladelser i forbindelse med ovennævnte af EKF genforsikrede transaktion og de i
den forbindelse indgåede aftaler m.v, og

•

EKF må offentliggøre og benytte vores navn og sektor i forbindelse med EKF’s informations- og forretningsaktiviteter og

•

denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.

Sted/dato						
						

Ansøgers navn og registreringsnr.
(evt. CVR nr. )

Underskrift i henhold til tegningsregel /bemyndigelse
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