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Vekseli- ja ostajaluottotakuuhakemus
Yleistiedot
Tarkentakaa tarvettanne valitsemalla alla olevista vaihtoehdosta sopivat:
Haemme takuuta kauppaan, jossa ostaja hyväksyy ja rahoittaja ostaa meiltä vekselin
Ole hyvä, ja tarkenna valintaa:
Kyseessä on vekseli (Bill of Exchange)
Kyseessä on oma vekseli (Promissory Note)
Vekselin tyypistä ei ole vielä tietoa
Haemme takuuta ostajan luotolle
Haemme ostajan luotolle Suomen Vientiluoton rahoitusta
Haemme korontasausta pankin rahoittamalle kiinteäkorkoiselle luotolle
Jos olette hakemassa ostajan luotolle Suomen Vientiluoton rahoitusta tai korontasausta, valitsettehan vielä
Kiinteä korko
Hakemuspäivän korko
Vaihtuva korko

Kauppasopimuspäivän korko

Valittu CIRR-korko on voimassa 120 päivää. Se
uudistetaan seuraavaksi 120 päivän jaksoksi,
kunnes kauppasopimus on solmittu. Jos on
tarpeen muuttaa korkovalintaa, päivitetty
hakemus tulee lähettää Finnvera Oyj:lle.

Haemme takuuta
Jatkuvaan vientiin limiittimuotoisena:
Luottorajaksi haetaan (valuutta ja määrä):
12kk vientiarvio:
Yksittäiselle vientihankkeelle:
Kauppahinta ja -valuutta:
Mikäli maksuaika on 2 vuotta tai enemmän, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin:
Kustannukset Suomesta:
Kustannukset ostajan maasta:
ALV:
Kustannukset muista maista:
Nimeä yksittäinen kolmas maa, jonka kustannusten osuus kauppahinnasta on yli 10 % ja kerro osuuden määrä (%):
Viejä
Virallinen nimi

Y-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Maa

Verkkosivu
Verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus

Laskutusosoite
Liikevaihto edellisellä kaudella, EUR
Yritys kuuluu konserniin
Kyllä, tarkenna

Postitoimipaikka

Tase edellisellä tilikaudella, EUR

Ei

Emoyhtiön virallinen nimi:
Emoyhtiön maa:
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö
Etunimi:
Sukunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Tosiasialliset edunsaajat (ei sovelleta pörssiyhtiöihin)
Viejäyrityksellä tosiasiallisia edunsaajia (yli 25 % yrityksestä omistava luonnollinen henkilö)
Ei
Kyllä, selvitys (Nimi, henkilötunnus, kotipaikka, kansalaisuus, omistusosuus yrityksestä)

Henkilöstön määrä
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Onko tosiasiallinen edunsaaja tai joku hänen perheenjäsenistään poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)?
Kyllä, selvitys (lisätiedot poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä (nimi, asema, yhteys omistajaan, yhteys viejäyritykseen))
Ei

Ostaja
Virallinen nimi
Osoite

Laskutusosoite

Maa

Verkkosivu

Yritystunnus (esim. veronumero)

Yhteyshenkilö
Etunimi:
Sukunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Luotonsaajan ja sen emoyhtiön auditoitu konsernitilinpäätös kolmelta viimeiseltä raportointikaudelta
Ohessa
Toimitetaan tarvittaessa
Luottotiedot ostajasta (tai luotonsaajasta mikäli ei sama)
Ohessa

Toimitetaan myöhemmin

Saatavilla verkkosivuilla
Finnvera hankkii hakijan kustannuksella

Mikäli Finnvera hankkii luottotiedot, voiko yrityksenne nimen antaa luottotietotoimiston kautta ostajalle? Tämä yleensä nopeuttaa luottotietojen hankintaa.
Ei
Kyllä
Onko viejän ja ostajan välillä omistus-, päätäntävalta- tai muuta riippuvuussuhdetta?
Ei
Kyllä, selvennä alle
Lisäkysymykset mikäli maksutapana on vekseli tai oma vekseli:
Asiakas vuodesta

Uusi asiakas

Jos asiakas ei ole uusi, tarkenna alle:
Toteutunut vienti edellisvuonna, EUR
Toteutunut vienti kuluvana vuonna, EUR
Tämänhetkinen saatava (yhteissumma), EUR
Vanhimman saatavan eräpäivä:
Keskimääräinen maksuaika:
Onko viejän ja ostajan välisessä kaupassa esiintynyt maksuviiveitä?
Ei
Kyllä, tarkenna
Onko teillä kyseistä ostajaa koskien jo voimassa olevaa vakuutusta muualta kuin Finnveralta?
Kyllä, selvennä alle
Ei
Vakuutuksen antaja
Myönnetty luottoraja, EUR

Onko kauppasopimuksessa vientituotteeseen liittyvä omistuksenpidätysehto
Ei
Kyllä
Jos kyllä, mihin saakka?
Kunnes ostaja on maksanut kauppahinnan kokonaan.
Muu ajankohta, mikä:
Vientikauppa
Vientituote
Vientituotteen tuoteluokka
elintarvikkeet ja juomat
kulutustavarat (esim. vaatteet, jalkineet, matkapuhelimet ja matkapuhelintarvikkeet)
rehut, kalanruoat
raaka-aineet (esim. teräs, muovipelletit)
rakennusmateriaalit (esim. katto- ja lattiamateriaalit, maalit, ikkunat, ovet ja putket)
paperi-, metalli-, lasi- ja muovipakkaukset
pienet varaosat kulkuneuvoihin tai koneisiin
sahatavara, puutavara, paperi, kartonki
lääkkeet ja terveydenhuollon tarvikkeet
muu kulutushyödyke, mikä:
pääomatavara (eli ei mikään ylläolevista)

3/7

Vekseli- ja ostajaluottotakuuhakemus

Arvioitu kauppasopimuksen solmimispäivä

Takuuseen haettavien toimitusten arvioitu ajankohta

Maksuehto

Toimitusehto

Kotimaisuusaste kauppahinnasta % (Kustannukset Suomesta + kate)
Liittyykö vientikauppaan agentti
Ei
Agentti

Kyllä, selvennä

Nimi:
Osoite:
Maa:
Agentille maksetut palkkiot, %:
Luotonantaja / Pankki
Virallinen nimi

Maa

Yhteyshenkilön
Etunimi:
Sukunimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Luottoehdot
Luotonsaaja
Ostaja

Luoton määrä ja valuutta

Jos muu kuin ostaja, selvennä
Virallinen nimi:
Yritystunnus (esim. veronumero):
Postiosoite:
Maa:
Takaisinmaksuaika

Arvioitu luoton nostoaika
Vakuudet
Ei vakuutta
Takaaja
Takaaja on ostajan emoyhtiö
Takaaja on pankki
Takaaja on joku muu, tarkenna
Vientituotteen panttaus
Muu vakuus, tarkenna:

Takaaja:
Virallinen nimi:
Osoite:
Maa:
Yritystunnus (esim. veronumero):
Yhteystiedot:
Luottotiedot takaajasta:
Ohessa

Hakija toimittaa

Finnvera hankkii hakijan kustannuksella

Takaajan tilinpäätöstiedot
Ohessa

Hakija toimittaa

Saatavilla kotisivuilta
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Vientituotteen käyttökohde ja vastuullisuus
Ostaja on vientituotteen loppukäyttäjä
Kyllä
Ei, loppukäyttäjän virallinen nimi ja osoite:
Ei, loppukäyttäjä ei vielä tiedossa
Maa, jossa vientituotetta tullaan käyttämään, jos eri kuin ostajayrityksen maa
Yksikkö, jossa vientituotetta tullaan käyttämään (esim. tehdas tai rakennustyömaa, alue / osavaltio maassa)
Toimiala, jolla vientituotetta tullaan käyttämään
Energia
Kemikaalit
Metallit ja kaivostoiminta
Selluteollisuus
Paperiteollisuus
Muu metsäteollisuus
IT -Tietotekniikka
Tietoliikenne
Laivanrakennus ja meriliikenne
Satamat ja meripalvelut
Tekstiili- ja jalkineteollisuus
Rakennusteollisuus
Terveydenhuolto
Muu, mikä
Oletteko tietoisia negatiivisista ympäristö- ja/tai sosiaalisista vaikutuksista tai riskeistä liittyen
- vientituotteen käyttöön
- toimitusketjuun, joka liittyy vientituotteen valmistukseen tai käyttöön, tai
- ostajan tai loppukäyttäjän ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikkaan tai toimintaohjeisiin (tai niiden puuttumiseen) liittyen?
Kyllä, selvennä lyhyesti minkälaisia mahdollisia riskejä on olemassa:

Ei, kertokaa lyhyesti perustelunne (esim. mahdolliset selvitykset, joiden perusteella riskejä on kartoitettu):

Haluatteko, että Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten asioiden asiantuntija ottaa teihin yhteyttä keskustellakseen ympäristö- ja sosiaalisten riskien asioista
yleisesti tai riskien hallintaan liittyvistä keinoista? Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen ESG@finnvera.fi.
Kyllä

Ei

Mikäli tämän hakemuksen vientituote on pääomatavara tai takaisinmaksuaika on vähintään kaksi vuotta, vastatkaa ystävällisesti
kaikkiin seuraaviin kysymyksiin. Muissa tapauksissa vastaaminen ei ole välttämätöntä hakemuksen käsittelyä varten, mutta
vastaukset auttavat Finnveraa ymmärtämään kauppaanne liittyviä ympäristö- ja sosiaalisia asioita ja voivat nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
Sijainti ja investoinnin luonne
GPS koordinaatit vientituotteen käyttöpaikalle (DMS/DDM/DD muoto)
Investointi, jossa vientituotetta tullaan käyttämään (valitse yksi seuraavista):
uusi tehdas tai projekti
olemassa olevan teollisen tai muun toimintayksikön laajennus, tai korvausinvestointi, jonka seurauksena tuotantomäärä, toiminta tai toiminnan
luonne muuttuu
korvausinvestointi, jossa vanhan laitteen korvaaminen vientituotteella ei muuta tuotantomäärää tai toiminnan luonnetta
Rahoittavatko jotkut muut vientitakuulaitokset tai kansainväliset rahoitusinstituutit tätä hanketta?
Ei
Kyllä, tarkenna
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Hankkeen/projektin kuvaus. Mikäli kyseessä laajennusinvestointi, ilmoittakaa tuotantomäärän ja toiminnan muutokset.
Sisällyttäkää tarkasteluun kaikki fyysisesti ja teknisesti integroidut osat riippumatta siitä, kuka on niiden rakentaja, omistaja tai operoija. Toivomme teidän
liittävän hakemukseen kartan, projektisuunnitelman yhteenvedon sekä arvoketjukartoituksen, mikäli saatavilla.

Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ja riskit
Finnveran ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa koskevan politikan ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti Finnveran tulee tunnistaa
hakemuksiin liittyvät merkittävät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Mikäli kauppa kohdistuu luonnonarvoiltaan herkälle alueelle tai sillä voi
olla vaikutusta haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, tulee Finnveran arvioida vaikutukset ja riskit erittäin huolellisesti.
Vastatkaa ystävällisesti seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti, jotta pystymme tekemään arvioinnin mahdollisimman tarkasti ja sujuvasti.
Hyvät alkutiedot nopeuttavat hakemuksen käsittelyä.
Merkitkää, sijaitseeko tuotteiden käyttökohde listatulla alueella, sen läheisyydessä tai siten, että toiminnalla voi olla negatiivisia vaikutuksia kyseisenlaiseen
alueeseen (merkitkää asianmukaiset kohdat, yksi tai useampia, listalta):
Kansallispuisto, luonnonsuojelualue, muu suojeltu alue tai paikka, jossa on uhanalaisten tai harvinaisten lajien keskittymiä
(esim. IUCN Red List of Threatened Species, the World Database of Key Biodiversity Areas/on Protected Areas: www.ibat-alliance.org)
Kansallisesti tai kansainvälisesti tärkeä kosteikkoalue (esim. järvi tai joki, suo, vuorovesialue, mangrove, Ramsar-alueet: www.ramsar.org)
Vesistressistä kärsivä alue (esim. www.waterscarcityatlas.org/water-stress)
Arkeologisesti tai kulttuuriperinnöltään merkittävä alue (esim. Unescon maailmanperintöluettelo: whc.unesco.org)
Hakija ei ole selvittänyt käyttökohteen toiminnan, sijainnin tai toimitusketjun herkkyyttä.
Ei mikään yllä luetelluista. Hakija on selvittänyt käyttökohteen sijainnin herkkyyden, eikä mitään yllä olevista alueista ole identifioitu.
Merkitkää, liittyykö tuotteen loppukäyttäjän toimintaan tai arvoketjuun jokin seuraavista ihmisryhmistä, johon voisi kohdistua riski negatiivisista vaikutuksista
(merkitkää asianmukaiset kohdat, yksi tai useampia, listalta).
Alkuperäiskansojen asuinalue, alkuperäiskansalle tai muulle haavoittuvalle ryhmälle tärkeä alue (esim. Landmark Global Platform of Indigenous and Community Lands: www.landmarkmap.org)
Henkilöt tai yhteisöt, joita uhkaa pakkomuutto tai jokin muu merkittävä vaikutus elinkeinon harjoittamiseen, terveyteen tai yhteiskunnalliseen rakenteeseen.
Toiminta ja/tai arvoketju, jossa on merkittävä määrä mahdollisesti haavoittuvia työntekijäryhmiä kuten siirtotyölaiset, väliaikaistyöntekijät ,
kausityöläiset, lapsityövoima, vankityövoima.
Henkilöitä, joita kohtaa riski syrjivästä kohtelusta rodun, etnisen alkuperän, kansallisuuden, sukupuolen, sukupuoli-indentiteetin, seksuaalisen
iän tai muun ominaisuuden, joka ei vaikuta työsuoritukseen ja/tai on kielletty kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaan.
Kuluttajien, loppukäyttäjien tai muiden yksilöiden terveys ja/tai oikeus yksityisyyteen ja sananvapauteen voi olla vakavasti uhattuna.
Ammattiyhdistysten edustajat, ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat ja muut, joiden turvallisuus, elämä ja elinkeino voi olla uhattuna sen vuoksi,
että he edustavat ja suojelevat työntekijöitä ja yhteisöjä.
Muu mahdollinen vakava sosiaalinen riski, mikä:
Hakija ei ole selvittänyt liiketoiminnan tai arvoketjun mahdollisia vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin.
Ei mikään yllä luetelluista. Hakija on selvittänyt mahdolliset vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin, eikä mitään yllä luetelluista riskeistä (tai muuta
vakavaa sosiaalista riskiä) ole identifioitu.
Hakija (tai joku muu taho kuten konsultti) on selvittänyt ympäristö- ja/tai sosiaalisia (ml. ihmisoikeudet ja työolot) riskejä liiketoiminnassa,
jossa vientituotetta tullaan käyttämään.
Kyllä. Miten selvitys tehtiin ja mitä selvitettiin? Mitä standardeja käytettiin? Mitä E&S-riskejä tunnistettiin? Jos riskejä on tunnistettu, mitä
riskienhallintatoimia on toteutettu tai tullaan toteuttamaan? Minkä tasoinen E&S-riskien hallinta loppukäyttäjällä on? Kuvailkaa ystävällisesti
päätulokset. Mikäli dokumentteja on saatavilla englanniksi, voitte liittää ne jo hakemukseen.
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Ei. Miksi selvitystä ei ole (vielä) tehty? Onko suunnitelmia tehdä jotain selvityksiä lähiaikoina ja jos on, niin milloin niiden tulosten arvioidaan
olevan saatavilla?

Muita tietoja

Sitoumukset
1. Lahjonnan vastainen sitoumus
Ymmärrämme asianmukaisten lahjonnan vastaisten hallintajärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja dokumentoinnin tärkeyden. Ymmärrämme, että
meidän on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia, jotka kieltävät lahjonnan vientimaassa.
Vakuutamme ja vahvistamme, että:
(a) tiedot, jotka olemme toimittaneet tai tulemme toimittamaan suoraan tai asianomaisen hakijan välityksellä Finnvera-konsernille (Finnvera Oyj
(”Finnvera”) ja Suomen Vientiluotto Oy (”Suomen Vientiluotto”)) vientikauppaan liittyen ja kaikki siihen liittyvät maksut ja kustannukset ovat todellisia ja
oikeita;
(b) olemme tietoisia ja ymmärrämme, että lahjuksen lupaaminen, tarjoaminen tai antaminen kotimaiselle tai ulkomaiselle virkamiehelle on rikoslain
(39/1889, sellaisena kuin se on muutettuna) 16 luvun mukainen rikos, ja että lahjuksen lupaaminen, tarjoaminen tai antaminen yksityisellä sektorilla on
rikoslain 30 luvun mukainen rikos;
(c) me tai nimissämme tai lukuumme toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ei ole luvannut, tarjonnut tai antanut tahi lupaa, tarjoa tai anna
lahjuksia kotimaiselle tai ulkomaiselle virkamiehelle tai yksityiselle sektorille vientitakuulla katettavaan vientikauppaan liittyen;
(d) me, tai kohtuullisen tutkimuksen perusteella parhaan tietomme mukaan, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toimii nimissämme tai
lukuumme vientitapahtuman yhteydessä, ei parhaillaan ole syytteessä missään tuomioistuimessa tai yleisen syyttäjän suorittaman tutkinnan
alaisuudessa lahjonnan vastaisten lakien rikkomisesta missään maassa;
(e) meitä tai, kohtuullisen tutkimuksen perusteella parhaan tietomme mukaan, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii nimissämme tai
lukuumme vientikaupan yhteydessä, ei ole viiden vuoden kuluessa ennen hakemusta, tuomittu missään tuomioistuimessa tai ollut vastaavien
hallinnollisten toimenpiteiden kohteena minkään maan lahjonnan vastaisten lakien rikkomisesta tai ole todettu olleen osallisena lahjonnassa julkisesti
saatavilla olevan välimiespäätöksen mukaan;
(f) kaikki palkkiot ja maksut, jotka on maksettu tai jotka on sovittu maksettavan jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka toimii
nimissämme tai lukuumme missä tahansa roolissa vientikaupan yhteydessä, ovat tai tulevat olemaan vain laillisista palveluista; ja että
(g) meitä tai, kohtuullisen tutkimuksen perusteella parhaan tietomme mukaan, ketään luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimii nimissämme
tai lukuumme vientikaupan yhteydessä, ei ole listattu julkisesti saatavilla olevilla Maailmanpankkiryhmän, Afrikan kehityspankin, Aasian kehityspankin,
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin ja Amerikan välinen kehityspankin julkisesti saatavilla olevilla sulkulistoilla.
2. Sitoumukset
2.1 Tiedonantositoumus
Sitoudumme ilmoittamaan pyynnöstä Finnvera-konsernille:
a) Nimissämme tai lukuumme vientikaupan yhteydessä toimivien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden henkilöllisyyden;
b) näille henkilöille maksettujen tai sovittujen palkkioiden ja maksujen määrän sekä tarkoituksen; ja
c) maan tai lainkäyttöalueen, jossa palkkiot ja maksut on maksettu tai sovittu niiden maksamisesta.
2.2 Maksusitoumus (kun hakijana on viejä)
Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että Viejä tai jokin Viejän nimissä tai Viejän lukuun toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on kytkeytynyt tai
suorittanut lahjontaa 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, tai muuten on kiistatta todistettu, että kyseinen henkilö on harjoittanut tai
harjoittaa vastaavaa toimintaa vientitapahtuman yhteydessä, Viejä sitoutuu:
(a) korvaamaan Finnveralle kaikki määrät, jotka Finnvera on maksanut tai joutuu maksamaan vientikauppaan liittyvän ostajaluottotakuun tai
vekselitakuun ehtojen mukaisesti, sekä kaikki tällaiseen ostajaluottotakuuseen tai vekselitakuuseen liittyvät kustannukset ja kulut (kaikki nämä määrät
yhdessä ”korvaus”) sekä maksamaan vuosikorkoa korvauksen määrästä maksupäivästä alkaen korkolain (633/1982, sellaisena kuin se on muutettuna)
4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla korolla; ja
(b) korvaamaan Suomen Vientiluotolle, milloin Suomen Vientiluotto toimii vientikaupassa rahoittajana, kaikki mahdolliset korkotuet, jotka on jo maksettu
korkotuen maksamisen keskeyttämisen ajankohtana lain julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta (1543/2011, sellaisena kuin
se on muutettuna, ”korontasauslaki”) 17 §:n 1 momentin perusteella ja jotka ylittävät Suomen Vientiluoton tai Valtiokonttorin vastaanottaman
korkohyvityksen, sekä maksamaan vuosikorkoa maksetun korkotuen määrästä maksupäivästä alkaen korkolain (633/1982, sellaisena kuin se on
muutettuna) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla korolla.
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Tilanteessa jossa on enemmän kuin yksi viejä, joiden toimitukset taataan ja / tai rahoitetaan osana vientikauppaa, vastuumme yllä mainittujen kohtien (a) ja
(b) nojalla rajoittuu vastaavasti korvauksen ja / tai ylijäämän maksuosuuteen (sellaisena kuin se on määritelty alla).
Tätä lauseketta sovellettaessa:
1) "korkotuella” ja “korkohyvityksellä” on näille laissa määritelty merkitys, ja niitä tulkitaan palautettavan summan laskemiseksi edellä esitetyllä tavalla;
2) ”maksuosuudella” tarkoitetaan sitä vientiluoton määrää vientisopimuksemme rahoittamiseksi (sisältäen mahdollisen vientisopimukseemme liittyvän
Finnveran takuumaksun ja mahdolliset siihen liittyvät paikalliset kustannukset), jolla rahoitetaan koko vientitapahtuma (mukaan lukien mahdolliset
Finnveran takuumaksun ja mahdolliset paikalliset kustannukset).
3. Edustajat
Esitämme ja takaamme, että:
a) kaikki yrityksen hyväksynnät on saatu ja tarvittavat toimenpiteet yrityksessä on toteutettu tämän lahjonnanvastaisen vakuutuksen ja sen mukaisten
sitoumusten ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, täyttämiseksi ja suorittamiseksi, ja tällaiset hyväksynnät ja toimet ovat täysimääräisesti voimassa; ja
b) henkilö(t), joka/jotka on/ovat allekirjoittanut/-neet tämän lahjonnan vastaisen vakuutuksen, on/ovat asianmukaisesti valtuutettuja allekirjoittamaan
Viejän yrityksen puolesta.
4. Sovellettava laki ja toimivalta
Tätä lahjonnanvastaista sitoumusta ja kaikkia tähän perustuvia sitoumuksiamme ja velvoitteitamme säätelee Suomen laki, pois lukien sen lainvalintasäännöt.
Annamme täten suostumuksemme sille, että mahdolliset tähän lahjonnanvastaiseen sitoumukseen ja siihen pohjautuviin velvoitteisiimme perustuvat
vaatimukset ja riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, ja alistumme täten kyseisen tuomioistuimen toimivallalle.

Allekirjoitus
Paikka ja päiväys

Yrityksen virallinen nimi

Virallinen allekirjoitus

Pyydämme lähettämään virallisesti allekirjoitetun hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen: applications.eca@finnvera.fi

Finnvera Oyj
Y-tunnus 1484332-4
Suomen Vientiluotto Oy
Y-tunnus 1642253-1

Osoite
Porkkalankatu 1
FI-00180 Helsinki

Yhteystiedot
Puh. +358 29 460 11
etunimi.sukunimi@finnvera.fi
www.finnvera.fi

