Rembursgaranti
Garantitagare: bank
Rembursgarantin är en riskdelning mellan EKN och bank för bankens bekräftade remburser. Av det
totala bekräftelsebeloppet kan 50 procent garanteras av EKN. Hur lång giltighetstid som accepteras
beror på EKN:s riskbedömning.
Garantin har anpassats till förhållanden som gäller för rembursmarknaden och hanteringen är enkel
och snabb. EKN:s offert och garanti är oåterkalleliga.
REMBURSER SOM KAN GARANTERAS

HUR FUNGERAR GARANTIN?

Rembursen ska följa ICC-reglerna för remburs.
Stand-by-remburs omfattas inte av EKN:s garanti.
Garantin avser remburser som är bekräftade,
alternativt garanterade av en bank. För en remburs som
är garanterad, så kallad ensidigt eller tyst bekräftad,
gäller att den garanterande banken ska vara nominerad
bank. EKN kan även lämna en oåterkallelig offert
avseende så kallat bindande förhandslöfte för remburs
som ännu inte öppnats. Rembursen ska vara betalbar/
negocierbar hos den bekräftande banken.
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.

Garantitagare är den bekräftande/garanterande
banken som kan vara svensk eller utländsk.
EKN garanterar upp till 50 procent av det totala
bekräftelsebeloppet. Det är inget hinder att risken
delas mellan fler än två parter. En förutsättning är
att bekräftande bank står kvar med minst 25 procent
av bekräftelsebeloppet.
I samband med ny ansökan om rembursgaranti
kan EKN efter riskprövning även garantera pågående
rembursaffärer avseende samma rembursöppnande
bank. Då gäller något mer restriktiva villkor för
EKN:s rembursgaranti.

RISK SOM GARANTIN TÄCKER
EKN ersätter banken för belopp som denna utbetalt
under rembursen, under förutsättning att betalningsskyldighet för beloppet föreligger för den öppnande
banken gentemot garantitagaren.

VAD KOSTAR DET?
Den sökande banken föreslår en premie, vilken
normalt uttrycks som en per annum-sats. EKN
tar därefter ställning till föreslagen premie utifrån
risknivån i affären.
Minimipremien är 1 500 kronor eller motvärdet
i den garanterade valutan.
NÄR BETALAR EKN UT ERSÄTTNING?
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Ersättning sker i princip omedelbart efter anmälan
om utebliven ersättning från öppnande bank. Någon
karenstid förekommer således inte. På ersättningsbeloppet utgår ränta från dagen för garantitagarens
utbetalning till dess betalning sker från EKN.

Utebliven ersättning från öppnande bank ska snarast,
dock senast inom 30 dagar från förfallodagen, anmälas
till EKN. Begäran om skadeersättning ska ha inkommit
till EKN inom ett år från förfallodagen.

EKN:S ALLMÄNNA VILLKOR
Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för
rembursgaranti (mars 2014).
SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ GARANTI

VALUTA
Rembursgarantin kan utfärdas i svenska kronor, euro,
US-dollar, schweiziska franc eller japanska yen.
Ersättning under garantin betalas då ut i denna valuta.
Premien till EKN ska betalas i samma valuta.
BETALNINGSVILLKOR
Kredittiden är anpassad till den underliggande
exportaffären och ska följa gällande internationella
riktlinjer. Vid kredittider överstigande ett år är det
exportören som i exportörsbilagan till ansökan redogör
för den underliggande exportaffären.
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.

Ansökan och anmälningar kan du antingen göra via
EKN Online eller genom att skicka in blanketter. Både
online-funktionen (för remburser med kredittid upp till
12 månader) och blankett hittar du på www.ekn.se.
Ansök
Ansök i god tid – och senast den dag som första
leverans verkställs under rembursen, alternativt
i samband med att bindande förhandslöfte lämnas
till exportören.
Om rembursens kredittid är längre än 12 månader,
bifogar du ett tilläggsblad från exportören till din
ansökan.
EKN gör en bedömning av risken. Om den är
acceptabel lämnar vi en offert.
Anmäl
När du ansöker kan du begära att få garantin
utfärdad direkt.
Alternativt kan du först få en offert, och därefter
begära att få garantin utfärdad.
Betala premie
Premien betalar du till EKN i efterskott i samband
med avräkningen.
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