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Finansieringsløsning med SMV-garanti
Uforpligtende tilbud
Kontaktperson
Virksomhed
Navn
Navn
Tlf. nr.
Mail
CVR-nr.
Deadline for modtagelse af tilbud
Hvilken vare skal eksporteres
Køber i udlandet
Leverancestruktur
Din virksomhed
Underskrift
Navn
Adresse
Evt. registreringsnr.
Evt. webadresse
Valuta
%
Kontraktstørrelse
Kredittid
mdr.
Forudbetalingens størrelse (som udgangspunkt min. 15%)
Lever din virksomhed op til EU's definition af SMV, dvs.
Har din virksomhed haft overskud i mindst et af de seneste tre regnskabsår?
Har din virksomhed positiv egenkapital?
har færre end 250 ansatte.
2.
har mindre end 50 millioner euro i omsætning eller mindre end 43 millioner euro i balance.
3.
max 25 procent af virksomhedens aktier ejes af et selskab, der ikke selv opfylder SMV-kriterierne.
1.
Beløb
Kontrakt
Underskrift
Dato
Jeg vedlægger kreditvurdering af køber fra et godkendt kreditbureau og accepterer at betale 1.000 kr. for udarbejdelse af et finansieringstilbud.
Jeg accepterer at betale 1.950 kr., for at Jyske Bank indhenter kreditvurdering af køber og udarbejder et finansieringstilbud.
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