Garanti för tillverkningsoch fordringsförlust
Kombinerad för bank och exportör

Garantitagare: exportör för tillverkningsförlustgarantin och
			bank för fordringsförlustgarantin
Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med både exportör och bank som garantitagare, täcker
dels exportörens upparbetade kostnader som denne, på grund av att köparen bryter avtalet, inte kan
fakturera, dels bankens risk för att låntagaren i utlandet inte betalar fordran enligt låneavtalet. Denna
garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då det finns bindande avtal både för
långivaren och exportören.
Med denna EKN-garanti får exportören ersättning
för sina kostnader om kunden bryter avtalet och lån
givaren får ersättning om låntagaren inte betalar.
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AFFÄRER SOM KAN GARANTERAS
Garantin kan avse 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 exportanknytning. 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.
För att EKN ska kunna garantera affären måste det
finnas ett skriftligt och rättsligt bindande avtal mellan
köparen och säljaren och mellan långivare och lån
tagare. EKN:s garanti täcker aldrig mer än vad som
avtalats mellan dig och din motpart, så som du har
beskrivit detta i garantiansökan till EKN.
Garanti för tillverknings- och fordringsförlust, med
risktid under 12 månader, kan på grund av EU-regler
inte användas för affärer med risktid under 24 måna
der till Australien, länder inom EU, Island, Japan,
Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.
RISKER SOM GARANTIN TÄCKER
Garantin skyddar när köparen bryter avtalet eller när
låntagaren inte betalar krediter som lämnats. Du kan
försäkra dig antingen mot enbart politiska eller både
politiska och kommersiella händelser.

HUR FUNGERAR GARANTIN?
Garantin omfattar vanligtvis 95 procent av sökt belopp
under tillverkningstiden och 95 procent av fordran
under låneavtalet. Med andra ord, det finns fem procent
självrisk i båda garantierna. Du kan också välja att
ta en högre självrisk och därmed sänka din premie för
garantin.
Självrisken behöver inte vara en definitiv förlust för
dig vid en skada. Om EKN gör återvinningar fördelas
dessa belopp proportionellt mellan dig och EKN.
När EKN ersätter dig för utebliven betalning, är
en förutsättning att din fordran är klar och förfallen.
En klar fordran innebär att din kund inte har några
invändningar mot din fordran. Om köparen bryter
kontraktet ersätter EKN dig som exportör för kost
nader du haft för tillverkning.
VAD KOSTAR DET?
EKN tar ut en premie som speglar risken och struk
turen i den specifika affären. Den anges i procent av
det garanterade beloppet.
Premien betalar du normalt när EKN utfärdar garantin. Detta gäller alltid för tillverkningsförlust. Som
långivare betalar du normalt 15 procent av premien
när EKN utfärdar garantin och resterande premie
belopp vid första låneutbetalning. Som långivare kan
du välja att i stället betala en del av premien i efterskott, i takt med räntebetalningarna i den garanterade
affären.
På www.ekn.se under ”Räkna ut din premie” kan
du få en indikation på premien för en fordringsförlustgaranti.

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 tremånaders
intervall. Förlängningsavgiften får du tillbaka om
offerten leder till en garanti.
NÄR BETALAR EKN UT ERSÄTTNING?
EKN betalar ut ersättning efter en karenstid på tre
månader från förfallodatum på din fordran. Om köparen går i konkurs tillämpar vi ingen karenstid. Ersättning för kostnader under tillverkningstiden får du så
snart storleken på dessa är fastlagd.
VALUTA
Den valuta som anges i ditt låneavtal, bestämmer i
vilken valuta EKN kommer att utfärda garantin. När
din låneavtalsvaluta 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 valutor utfärdar EKN garantin och premiefakturan samt gör skadeutbetalningen
i svenska kronor.
För garanti under tillverkningstiden utfärdas garantin i svenska kronor.
BETALNINGSVILLKOR
Det finns internationella regler som anger hur betalningsvillkoren i affärer ska vara utformade för att
statliga exportgarantiinstitut som EKN ska kunna ge
garantier vid exportfinansiering. Detta omfattar bland
annat villkor för förskott och kredittid i affären.
Exempel: I exportaffärer med 24 månaders kredittid
eller längre, måste exportören avtala om att köparen
ska erlägga minst 15 procent av kontraktsbeloppet
senast vid kreditstart. I denna garanti bör normalt
minst fem procent av kontraktsbeloppet betalas redan
vid avtal. När kredittiden är 24 månader eller längre
ska återbetalningen av krediten ske i jämna rater
med maximalt halvårsintervall, men i vissa fall kan
en mera flexibel återbetalningsstruktur tillämpas.
LOKALA KOSTNADER
Lokala kostnader är kostnader för inköp av varor
eller tjänster i importlandet. Om kredittiden i en affär
uppgår till två år eller mer, får andelen lokala kostnader som finansieras inte vara högre än 30 procent av
exportvärdet, det vill säga kontraktsbeloppet minus
lokala kostnader.

SÄKERHET FÖR BETALNING
EKN har inga generella krav på att det måste finnas
säkerheter för betalning. Men i vissa fall är det en
förutsättning för att kunna ställa ut vår garanti för
en affär.
Exempel på sådana säkerheter är betalningsgaranti
från tredje part och pant i utrustning.
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
exportkreditgarantier (oktober 1996) med supplement.
SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ GARANTI
Exportören och långivaren skickar in separata
ansökningar till EKN. Alla blanketter hittar ni på
www.ekn.se.
Ansök
Ansök i god tid innan reservationslöst köpe- och låne
avtal föreligger.
EKN beställer kreditupplysning på köparen och
eventuella garanter. Som långivare behöver du
vanligtvis komplettera med ytterligare information
om köparen som exempelvis årsredovisning.
EKN gör en bedömning av risken. Om den är accepta
bel lämnar vi en offert till exportören för tillverknings
förlust och en offert till banken för fordringsförlust.
Anmäl
Både exportör och långivare anmäler att ni vill få
garantin utfärdad. När köpe- och låneavtal blivit
reservationslösa ska ni inom 30 dagar skicka in varsin
anmälan till EKN. Använd blankett 2.01.
Om du som långivare väljer att betala premien i
efterskott, ska du ange det när du anmäler att du vill
få garantin utfärdad.
Betala premie
EKN skickar respektive garanti och premiefaktura till
er. Premien ska betalas inom 30 dagar från faktura
datum.
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