Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava
___________________________________________________________________
Žiadosť o poistenie
krátkodobých vývozných dodávateľských úverov
proti komerčným a/alebo politickým rizikám
(podľa Podmienok úverového poistenia „A“ a “B”)

I. Ž i a d a t e ľ / P o i s t e n ý
Obchodné meno ţiadateľa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa:
Mesto:
Právna forma:
Počet zamestnancov:
Meno a funkcia štatutárneho zástupcu:

PSČ:

Bankové spojenie:
Zodpovedný zamestnanec:
Telefón:

Fax:

E-mail:

___________________________________________________________________
Banka ţiadateľa financujúca vývoz:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Meno pracovníka banky:
Telefón:
Fax:
___________________________________________________________________
Prísľub poistenia je poţadovaný:

áno

nie

Trvanie prísľubu v mesiacoch:
___________________________________________________________________
Vinkulácia poistného plnenia je poţadovaná:

áno

nie

(ak áno, uveďte subjekt a bankové spojenie vrátane čísla účtu )
__________________________________________________________________________________________

II. Vývozný kontrakt
Predmet vývozného kontraktu (tovar, sluţby):
Číslo vyváţaného tovaru podľa SITC:
Predpokladaný:
- dátum podpísania kontraktu:
- termín začatia dodávok:
- termín ukončenia dodávok:
- počet čiastkových dodávok:
___________________________________________________________________
Hodnota vývozného kontraktu (v mene kontraktu):
Dodacia parita (podľa INCOTERMS 2000):
Arbitráţ (miesto konania):
Právo:
Akontácia
Platby v hotovosti
Úver

%, t.j. v mene kontraktu ...................
%, t.j. v mene kontraktu ...................
%, t.j. v mene kontraktu ...................

Platobné podmienky úveru:
splácanie úveru do :

počet rokov:

počet a periodicita splátok:
úroková sadzba:
Zabezpečenie úhrady hodnoty vývozného kontraktu:
(štátna záruka, banková záruka, iná záruka)

__________________________________________________________________
Hodnota kontraktu v mene kontraktu: ................
Kalkulovaný zisk v mene kontraktu: ................
Hodnota úveru v mene kontraktu:
................
Hodnota úrokov v mene kontraktu:
................
__________________________________________________________________
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Podiel zahraničných subdodávok z hodnoty vývozného kontraktu v %: ..............
1.obchodná spoločnosť:
hodnota dodávky v tis. (v mene kontraktu): ...................
2. obchodná spoločnosť:
hodnota dodávky v tis. (v mene kontraktu): ....................
_________________________________________________________________
III. Zahraničný kupujúci
Obchodné meno zahraničného kupujúceho:
Adresa:

Mesto:

PSČ:

Štát:
Právna forma:
Prevaţujúca forma vlastníctva (štátna, súkromná):
Banka zahraničného kupujúceho:
Adresa:

Mesto:

PSČ:

Štát:
___________________________________________________________________
Vzťah zahraničného kupujúceho k inému subjektu (kapitálová skupina, materská
spoločnosť, dcérska spoločnosť, iný vzťah):

Doterajšia platobná morálka zahraničného kupujúceho:
Výška pohľadávok voči zahraničnému kupujúcemu celkom:
- z toho po splatnosti:
___________________________________________________________________
Uveďte všetky ďalšie Vám známe údaje o firme zahraničného kupujúceho
vrátane Vašich skúseností s plnením kontraktov a dodrţiavaním platobných
podmienok ako aj základné informácie o obchodných zvyklostiach daného teritória.
Ţiadateľ je povinný zároveň so ţiadosťou predloţiť:
- finančné údaje (súvahu, výkaz ziskov a strát, výročnú správu) za posledné tri
účtovné obdobia k 31.12. (na tlačivách MF SR) a za beţný rok k ultimu
ukončeného štvrťroku alebo polroku,
- výpis z obchodného registra alebo ţivnostenský list nie starší ako 3 mesiace,
- údaje o vlastníckej štruktúre a počte zamestnancov,
- prehlásenie o podiele hodnoty vývozu (uvedené v Prílohe č. 1),
- prehlásenie vývozcu o dodrţaní zákonných ustanovení proti podplácaniu
v medzinárodnom obchode (uvedené v Prílohe č. 2).
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Taktieţ je povinný na poţiadanie poskytnúť ďalšie doplňujúce údaje potrebné pre
uzatvorenie poistnej zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve – prísľube poistenia).
Dodatočné zmeny musí ţiadateľ predloţiť EXIMBANKE SR písomne a tieto môţu byť
dôvodom k odloţeniu alebo aj zrušeniu pripravovanej poistnej zmluvy.

Prehlásenie žiadateľa o poistenie
Prehlasujem, ţe som sa oboznámil s Podmienkami úverového poistenia „“A“
a “B” a ich ustanovenia budem plne rešpektovať. Potvrdzujem, ţe údaje uvedené
v tejto ţiadosti sú pravdivé a úplné a ţiadne dôleţité skutočnosti známe k dátumu
podania tejto ţiadosti neboli vynechané alebo zatajené.
Zaväzujem sa, ţe bez omeškania oznámim EXIMBANKE SR ďalšie
skutočnosti, súvisiace s poţadovaným poistením, ku ktorým došlo po predloţení tejto
ţiadosti.
Beriem na vedomie svoju povinnosť uhradiť EXIMBANKE SR náklady spojené
s analýzou úverovateľnosti zahraničného kupujúceho, a to na základe vystavenej
faktúry EXIMBANKY SR podľa dátumu stanovenej splatnosti.
Beriem na vedomie, ţe EXIMBANKA SR má právo overiť si pravdivosť vyššie
uvedených prehlásení a zaväzujem sa poskytnúť jej všetky informácie a podklady,
ktoré si EXIMBANKA SR za týmto účelom vyţiada.
Beriem na vedomie, ţe EXIMBANKA SR má právo odmietnuť poistné plnenie,
ak sa preukáţe, ţe ţiadateľ uviedol v ţiadosti o poistenie neúplné a/alebo nepravdivé
údaje týkajúce sa podplácania v medzinárodnom obchode.
Štatutárni zástupcovia (meno a funkcia):

Dátum podpisu

Pečiatka a podpis štatutárnych
zástupcov

Všetky uvedené informácie sú dôverného charakteru a slúţia EXIMBANKE SR pre spracovanie
návrhu poistnej zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve - prísľubu poistenia)
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Príloha č.1
Prehlásenie vývozcu o podiele hodnoty vývozu

Obchodné meno vývozcu, sídlo, IČO zastúpený štatutárnymi zástupcami
......................... prehlasuje, ţe podiel hodnoty vývozu uvedeného v ţiadosti, ktorý je
predmetom poistenia vývozných úverov, vytvorený v Slovenskej republike bude tvoriť
minimálne ......% z hodnoty vývozu.

V ................................. dňa ................................

Meno a funkcia osôb oprávnených zastupovať vývozcu:

........................................................
Pečiatka a podpis
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Príloha č.2
Prehlásenie vývozcu / žiadateľa o dodržaní zákonných ustanovení proti
korupcii v medzinárodnom obchode


Prehlasujeme, ţe sme v plnom rozsahu informovaní o právnych následkoch
podplácania v medzinárodných obchodných transakciách v konkrétnom
národnom právnom systéme ako aj v národnej legislatíve. Sme si vedomí toho, ţe
štátna podpora vo forme financovania resp. poistenia nesmie byť poskytnutá
v súvislosti s vývozným kontraktom, pri príprave ktorého došlo resp. dôjde pri jeho
realizácii ku korupcii v medzinárodnom obchode či uţ priamo alebo
prostredníctvom tretích osôb v zmysle ustanovení osobitných predpisov §328
a násl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona a §49 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.



Prehlasujeme, ţe pri príprave vývozného kontraktu sme ani priamo, ani
prostredníctvom tretích osôb neporušili predpisy proti podplácaniu
v medzinárodnom obchode1 a ani ich pri realizácii vývozného kontraktu
neporušíme.



Prehlasujeme, ţe naša spoločnosť nie je uvedená na verejne prístupných
zoznamoch vylúčených organizácií a jednotlivcov, tzv. „debarment lists“ ţiadnej z
nasledovných finančných inštitúcií:
- Skupina Svetovej banky (World Bank Group),
- Africká rozvojová banka (African Development Bank),
- Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank),
- Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and
Development),
- Medziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank).



Prehlasujeme, ţe naša spoločnosť alebo ktokoľvek iný konajúci v našom mene
v súvislosti s danou transakciou:
- nie je v súčasnosti obţalovaný pred národným súdom,
- nebol počas obdobia piatich rokov pred podaním ţiadosti odsúdený národným
súdom,
- nebol subjektom ekvivalentných národných administratívnych opatrení pre
porušenie legislatívy proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov
ktorejkoľvek krajiny.



Prehlasujeme, ţe naša spoločnosť na vyţiadanie EXIMBANKY SR zverejní
identitu osôb konajúcich v našom mene v súvislosti s transakciou, ktorá je
predmetom štátnej podpory, ako aj sumu a účel provízií a poplatkov, ktoré boli
alebo majú byť vyplatené týmto osobám.



Berieme na vedomie, ţe EXIMBANKA SR má právo overiť si pravdivosť vyššie
uvedených prehlásení a zaväzujeme sa poskytnúť jej všetky informácie
a podklady, ktoré si za týmto účelom vyţiada.

1

) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.318/1999 Z. z. Dohovor o boji
s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách
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Berieme na vedomie, ţe EXIMBANKA SR má právo odmietnuť poistné plnenie,
ak sa preukáţe, ţe ţiadateľ uviedol v ţiadosti o poistenie neúplné a/alebo
nepravdivé údaje, ktoré sa týkajú podplácania v medzinárodnom obchode.

Názov obchodnej firmy:
Meno a funkcia:
Podpis osoby oprávnenej zastupovať vývozcu/ţiadateľa:
V ................................., dňa .............................
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