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Regreserklæring fra eksportør
Køber:
Eksportør:
Garantitager:
EKF's sagsnummer:

Transaktionstype
EKF har udstedt en SMV-garanti på 100 % til Garantitager
Kreditgrundlaget for transaktionen udgøres alene af en kommerciel kontrakt

Ja
Ja

Nej
Nej

SME-garanti på 100 %
Såfremt EKF har udstedt 100 % SMV-garanti til Garantitager, bekræfter Eksportøren ved underskrift af
nærværende aftale, at EKF har regres mod Eksportøren for 10 % af det af EKF udbetalte erstatningsbeløb under SMV-garantien, inklusiv inddrivelsesomkostninger.
Kreditgrundlaget er en kommerciel kontrakt
Såfremt kreditgrundlaget alene udgøres af en kommerciel kontrakt mellem Eksportøren og Køber, bekræfter Eksportøren ved underskrift af nærværende aftale, at Eksportøren bærer den fulde dokument
risiko i forhold til hele erstatningsbeløbet i henhold til SMV-garantien, inklusiv inddriv-elsesomkostninger,
for, at der kan opnås eksigibel dom eller voldgiftskendelse for kravet i henhold til den kommercielle
kontrakt.
Såfremt der alene kan opnås eksigibel dom eller voldgiftskendelse for en del af kravet i henhold til den
kommercielle kontrakt, har EKF regres mod Eksportøren for det resterende beløb op til det af EKF ud
betalte erstatningsbeløb, inklusiv inddrivelsesomkostninger.
Omsorgpligt mv.
Såfremt EKF har udbetalt erstatning til Garantitager, er Eksportøren forpligtet til, så vidt muligt, at assistere
EKF med inddrivelse af udestående beløb fra Køber.
Eksportøren accepterer, at det er en betingelse under SMV-garantien, at ændring af den kommercielle
kontrakt kræver EKFs forudgående skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nægtes uden rimelig grund.
Eksportøren skal træffe alle rimelige og hensigtsmæssige forholdsregler for at undgå eller begrænse tab.
Eksportøren er forpligtet til – på EKFs anmodning – at indhente/videregive rapporter, regnskabsmæssige
oplysninger, samt øvrig information mv., som EKF måtte ønske samt - at tiltransportere den kommercielle
kontrakt med tilhørende sikkerheder helt eller delvist til EKF.
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Betalingskrav
Eksportøren er forpligtet til at betale til EKF, ved første skriftlige anmodning, ethvert regrespligtigt beløb
i overensstemmelse med bestemmel-serne i denne aftale. Tilbagebetaling skal ske til EKF senest 10 dage
efter, at EKF har fremsendt første skriftlige anmodning til Eksportøren.
EKFs regreskrav mod Eksportøren med tillæg af eventuelle omkostninger forrentes efter den til enhver tid gældende rentelov, indtil regressen er gennemført.
EKF er forpligtet til uden ugrundet ophold at meddele Eksportøren, når et erstatningskrav modtages
fra Garantitager.
Valuta
Under SMV-garantien betales erstatning af EKF i den valuta, som SMV-garantien er udstedt i. Eksportøren
forpligter sig ved underskrift af nærværende erklæring, til at betale beløb under denne erklæring i samme
valuta, som EKF har udbetalt erstatning i.
Indgår beløb i anden valuta end den, et eventuelt erstatningskrav er indbetalt af Eksportøren til EKF i
foretages omregning til erstatningskravets valuta. Omregning sker efter Danmarks Nationalbanks kurs
på den dato, EKF modtager beløbet.
Med henvisning hertil erklærer undertegnede Eksportør,
• at Eksportørens forpligtelse overfor EKF i henhold til nærværende aftale er ubetinget, uigenkaldelig
og en anfordringsforpligtelse,
• a
 t være indforstået med, at hvis kreditten er dokumenteret ved en kontrakt eller veksler, så kan Garanti
tager sende kopi af Garantitagers afregningsbrev for kreditten til EKF,
• at denne erklæring er undergivet dansk ret og værneting.

Sted/dato

Underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse
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