ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ÚVEROVÉHO LIMITU
expres
1. Poistený:

2. Kupujúci:

IČO:
Názov:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
e-mail:
číslo poistnej zmluvy:
IČO/DIČ:
Registrovaný názov:
Ulica č.:
PSČ:
Mesto:
Krajina:
Tel.:
Fax:
web:

3. Číslo súčasného úverového limitu:
súčasná výška ÚL, mena:
4. Druh žiadosti (mena podľa kontraktu):
nový ÚL
požadovaná výška ÚL, mena:
5. Druh rizika:
komerčné
politické
6. Predmet predaja (podľa SITC):
číslo:
názov (nepovinné):

predĺženie ÚL

zmena ÚL

7. Popis prípadu:
Objem jednej dodávky v mene:
Časový interval dodávok:
Predpokladaný objem predaja za rok, mena:
Požadované obdobie poistenia: od:
do:
Dodacie podmienky: (Incoterms 2000):
Arbitráž (miesto konania):
8. Platobné podmienky a záruky (HP, L/C, D/P a počet dní):

9. Platobné skúsenosti s kupujúcim:

nový zákazník
platí pravidelne
platí s oneskorením
dní
10. Obrat kupujúcemu za posledné 2 roky v mene:
Rok:
Objem:
Rok:
Objem:
11. Pohľadávky voči kupujúcemu:
Posledné účtovné obdobie k:
Objem v mene:
Z toho po lehote splatnosti (v prípade nedostatku miesta uveďte v prílohe):
Objem

Mena

Dátum
splatnosti

Dĺžka
omeškania

Dôvod

12. Vinkulácia poistného plnenia:

áno, v prospech:
nie
13. V prípade nedostatku aktuálnych informácií dávame EXIMBANKE SR súhlas na priame kontaktovanie
kupujúceho:
áno (prípadne uveďte kontakt:
)
14. nie
Ďalšie informácie:

Žiadateľ sa zaväzuje, že uhradí poplatok za analýzu poistného rizika podľa platného cenníka, a to na základe
vystavenej faktúry EXIMBANKY SR podľa dátumu stanovenej splatnosti.

V

dňa
__________________________________________________

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 59 398 111,
fax: +421 2 59 398 217, informacie@eximbanka.sk, www.eximbanka.sk, Právnická osoba zapísaná v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 651/B, IČO: 35 722 959, DIČ: 2020990796, IČ DPH: SK2020990796

Príloha k žiadosti o úverový limit

Prehlásenie vývozcu / žiadateľa o dodržaní zákonných ustanovení proti
korupcii v medzinárodnom obchode


Prehlasujeme, že 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, že 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 už 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, že 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, že naša spoločnosť nie je uvedená na verejne prístupných zoznamoch
vylúčených organizácií a jednotlivcov, tzv. „debarment lists“ žiadnej 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, že naša spoločnosť alebo ktokoľvek iný konajúci v našom mene
v súvislosti s danou transakciou:
- nie je v súčasnosti obžalovaný pred národným súdom,
- nebol počas obdobia piatich rokov pred podaním žiadosti odsúdený národným
súdom,
- nebol subjektom ekvivalentných národných administratívnych opatrení pre porušenie
legislatívy proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov ktorejkoľvek krajiny.



Prehlasujeme, že naša spoločnosť na vyžiadanie 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, že EXIMBANKA SR má právo si overiť pravdivosť vyššie
uvedených prehlásení a zaväzujeme sa poskytnúť jej všetky informácie a podklady, ktoré
si v tejto súvislosti vyžiada.

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

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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