
Garantitagare: bank 

 
Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för exporterande små och medelstora företag 
och underleverantörer till exporterande företag. Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken 
med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit, övertrasseringsrätt eller 
fakturakredit. EKN garanterar 50 procent av det beviljade beloppet.

KREDITER SOM KAN GARANTERAS
När kredittagaren är ett exporterande företag:
EKN kan utfärda rörelsekreditgaranti för lån, 
checkkredit, övertrasseringsrätt eller fakturakredit 
som avser kapital för att finansiera exportverksamhet. 
Behovet av kapital kan vara för kostnader som 
uppkommer innan en exportorder är tecknad eller efter 
avtal. Det ska vara skiljt från kredittagarens behov av 
mer långsiktigt risk- eller eget kapital. 
 Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som 
inte gäller finansiering av en specifik exportaffär ska 
kredittagarens verksamhet innehålla svensk export, 
direkt eller indirekt, och verksamheten ska vara av 
betydande svenskt intresse. 

När kredittagaren är underleverantör till ett
exporterande företag:
EKN kan även utfärda rörelsekreditgaranti för lån, 
checkkredit, övertrasseringsrätt eller fakturakredit när 
kredittagaren är underleverantör till ett exporterande 
företag. Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som 
inte gäller finansiering av en specifik exportaffär ska en 
väsentlig del av det exporterande företagets omsättning 
utgöras av export av svenska varor och tjänster.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Garantin utfärdas till banker eller andra kreditgivare
som lämnar krediter till företag med en omsättning 
upp till 500 miljoner kronor. Vid bedömning om 
dessa kriterier ska anses uppfyllda beaktas endast 
kredittagaren och inte eventuella partnerföretag och/
eller anknutna företag. 

Kreditens löptid ska normalt inte uppgå
till mer än 24 månader. För en checkkredit får löptiden 
vara högst 12 månader.

RISKER SOM GARANTIN TÄCKER
Rörelsekreditgarantin skyddar banken mot förlust  
omkredittagaren inte återbetalar den garanterade 
krediten. EKN ersätter banken vid förlust med  
50 procent av den utestående krediten som garantin 
avser. Förlusten beräknas som den utestående 
fordringens kapitalbelopp, plus ränta, minus de belopp 
som banken erhållit när banken tagit eventuella 
säkerhet i anspråk.

VAD KOSTAR DET?
EKN bestämmer premien utifrån riskbedömning av
kredittagaren. Premien motsvarar vanligtvis bankens
riskpremie. Minimipremien är 1 500 kronor per 
garanti. Premien betalas till EKN vid tidpunkten 
för förfall av ränta och avgifter i det garanterade 
kreditavtalet. 

NÄR BETALAR EKN UT ERSÄTTNING?
Ersättning betalas efter en tidsfrist på tre månader,
räknat från betalningsdröjsmål. Någon tidsfrist 
tillämpas inte om kredittagaren har ställt in sina 
betalningar, försatts i konkurs eller om EKN har 
anmodat banken att säga upp krediten. EKN betalar 
ränta på ersättningsbeloppet från dagen för
betalningsdröjsmål till dess betalning sker från EKN.
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VALUTA
EKN kan lämna garanti i svenska kronor, euro, US-
dollar, schweiziska franc eller japanska yen. Detta 
innebär att om kreditvalutan är någon av dessa valutor 
så sker skadereglering i den valutan och premien betalas 
i samma valuta.

SÄKERHETER
EKN och garantitagaren delar risken i krediten och
därmed förlust efter realisering av eventuella säkerheter. 
EKN kan, för att begränsa risken, begära att viss 
säkerhet ska vara gemensam och i sådana fall avräknas 
mot krediten.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE I GARANTIGIVNINGEN
EKN främjar ansvarsfullt företagande. Den hänsyn
som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö,
mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, 
motverkande av korruption samt främjande av hållbar 
långivning till fattiga länder.

EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR
Rörelsekreditgarantin regleras av EKN:s allmänna
villkor för rörelsekreditgaranti (februari 2015).

SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ GARANTI
Ansökningsblankett och tilläggsblad hittar du på
www.ekn.se/ansok/bank/

Ansök
Skicka ansökan om rörelsekreditgaranti tillsammans
med kredittagarens tilläggsblad till EKN senast den
dag då kreditavtal ingåtts. Bifoga en egen riskbedömning 
av kredittagaren. EKN gör en bedömning av risken. Om 
den är acceptabel lämnar vi en offert.

Anmäl
Om du vill utnyttja offerten, anmäler du till EKN  
att du vill få garantin utfärdad. Din anmälan ska 
ha kommit till EKN senast tio dagar efter det att 
kreditavtal har ingåtts.

Betala premie
I garantin som EKN skickar dig finns information
om hur och när premien ska betalas. Premien betalas
normalt vid tidpunkten för förfall av ränta och avgifter
i det garanterade kreditavtalet. 


