
Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om 
din kund utnyttjar kontraktsgarantin otillbörligt, vilket 
underlättar för dig att ställa ut en kontraktsgaranti.

KONTRAKTSGARANTIER SOM KAN GARANTERAS 
Säkerhetsgarantin kan omfatta olika typer av 
kontrakts  garantier. Det är vanligt att de är av typen 
ovillkorlig (on-demand), det vill säga att köparen  
när som helst kan ställa krav på utbetalning från 
utställande bank.
 Du kan ansöka om säkerhetsgaranti för olika typer 
av affärer med utlandet: varuexport och tjänsteexport. 
EKN kan garantera både små och stora affärer med 
denna garanti. 
 En förutsättning för EKN:s medverkan är att affären 
främjar ett svenskt intresse och har en exportanknyt-
ning. Detta innebär vanligtvis att det är svenska varor 
som exporteras. Det kan även innebära att det är en 
affär som i förlängningen leder till svensk export. 

RISKER SOM GARANTIN TÄCKER
Garantin skyddar när din köpare otillbörligt begär 
utbetalning från utställande bank trots att du har  
uppfyllt dina åtaganden enligt avtalet.

HUR FUNGERAR GARANTIN?
Garantin omfattar vanligtvis 90 procent av det ut-
ställda beloppet, det vill säga att du har en självrisk  
på 10 procent. 
 För att EKN ska kunna garantera en kontrakts-
garanti ska det finnas ett underliggande köpeavtal, 
vanligtvis ett export kontrakt. 

EKN:s garanti täcker aldrig mer än vad som avtalats 
mellan dig och förmånstagaren, så som du har beskrivit 
detta i ansökan till EKN. 

VAD KOSTAR DET?
EKN tar ut en premie som speglar risken i affären.  
Den anges i procent av det garanterade beloppet. 
 Premien betalar du i förskott när EKN utfärdar 
garantin. Storleken på premien beror på importland, 
förmånstagare och exportörens förmåga att genomföra 
affären. Om kontraktsgarantin följer ICC:s internatio-
nella riktlinjer för on demand-garantier kan detta ge  
en lägre premie.
 Det kostar ingenting att ansöka om garanti och få en 
offert. Vår offert är giltig i sex månader. Därefter kan 
du mot en avgift förlänga offerten i tremånadersinter-
vall. Förlängningsavgiften får du tillbaka om offerten 
leder till en garanti. 
 Minimipremien är 1 500 kronor. 

NÄR BETALAR EKN UT ERSÄTTNING?
EKN betalar ut ersättning inom 30 dagar från det att 
du har styrkt din rätt till ersättning.

VALUTA 
Den valuta som anges i kontraktsgarantin bestämmer  
i vilken valuta EKN kommer att utfärda garantin.  
När din valuta är svenska kronor, euro, US-dollar, 
schweiziska franc eller japanska yen utfärdar EKN 
garantin, fakturerar premien och betalar ut ersättning 
i denna valuta. För övriga kontraktsgarantivalutor ut-
färdar EKN garantin och premiefakturan samt betalar 
ersättning i svenska kronor.

EKN:s säkerhetsgaranti vänder sig till dig som är exportör och behöver låta ställa ut en kontrakts
garanti. Den täcker risken att köparen otillbörligt utnyttjar kontraktsgarantin. Denna garanti skyddar  
mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs ut.
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20
18

-0
5



SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ GARANTI
Alla blanketter hittar du på www.ekn.se.

Ansök
Ansök i god tid innan kontraktsgarantin ställs. 
   EKN beställer kreditupplysning på köparen/för-
månstagaren. Du behöver vanligtvis komplettera med 
ytterligare information om köparen/förmånstagaren 
som exempelvis årsredovisning. 
   EKN gör en bedömning av risken och om den är 
accepta bel lämnar vi en offert. 

Anmäl
När kontraktsgarantin ställts och du vill få garantin 
utfärdad, skickar du en anmälan till EKN. Din anmä-
lan skickar du inom 30 dagar från det att kontrakts-
garantin ställts. 

Betala premie
EKN skickar garantin och en premiefaktura till dig. 
Premien ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. 

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

EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR
Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för 
säkerhets garanti (februari 2006). 
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