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tips som
stärker ditt
erbjudande

Kombinera EKN:s garantier

Kombinera
EKN:s
garantier
– och få fart
på exporten
Svenska storföretag har länge kombinerat
EKN:s garantier som en del av sin affärs
modell för att stärka konkurrenskraften.
Det kan ditt företag också göra. Genom att
använda våra g
 arantier kan du vässa företa
gets e
 rbjudande i varje led av exportaffären.
Vi hjälper dig att finansiera affären, få loss
förskottet och säkra betalningsrisken. Det
skapar både konkurrensfördelar och inne
bär en ökad trygghet för ditt företag.

I den här guiden beskriver vi hur EKN:s
finansieringslösningar stärker ditt
företags erbjudande – och hur du bäst
kombinerar våra olika garantier.

”De svenska storföretagen
har länge kombinerat
EKN:s garantier för att
stärka sin konkurrenskraft
på den globala marknaden
– och det kan mindre
företag också göra.”
HÅKAN BÄCKSTRÖM, REGIONANSVARIG
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Finansiera exportaffären
och förbättra likviditeten
Det kostar pengar att växa. När ditt företag får en stor order eller ska ta sig
in på en ny marknad så krävs det kapital. Material och komponenter måste
köpas in och kanske måste företaget även nyanställa. För många företag kan
det vara en utmaning för likviditeten att kunna leverera den där stora ordern,
en utmaning som är svår att lösa utan en smart finansieringslösning.

EKN:S RÖRELSEKREDITGARANTI
– TÄCKER 50 % AV BANKENS RISK
EKN:s rörelsekreditgaranti innebär att EKN
täcker upp till 50 PROCENT av bankens
risk, om de beviljar dig den kredit som du
behöver för din export. Det blir lättare för
banken att säga ja till ditt lån, och du får den
likviditet som krävs för att leverera i tid. Om
ditt företag behöver investera i en produk
tionsanläggning eller i maskiner, så är EKN:s
garanti för investeringskrediter speciellt
framtagen för detta ändamål. Även här
täcker EKN 50 procent av bankens risk.

Villkor:
Vad behöver du veta om EKN:s rörelsekreditgaranti?
Rörelsekreditgarantin fungerar
för olika typer av finansiering av
exportverksamhet, exempelvis lån,
checkkredit, övertrasseringsrätt
eller fakturakredit. Både banken
och Almi kan nyttja rörelse
kreditgarantin.

Rörelsekreditgarantin kan
utfärdas för företag med högst
250 anställda och högst
50 miljoner euro i omsättning.
För större företag har EKN
andra lösningar.

Grundregeln är att rörelsekredit
garantin utfärdas för att gynna
svensk export. Antingen direkt
genom en specifik exportaffär, eller
indirekt genom att en väsentlig del
av ett företags v erksamhet består
av export av svenska varor och
tjänster.

Även underleverantörer till
exporterande företag kan nyttja
rörelsekreditgarantin.

Rörelsekreditgarantin kan både
användas för att finansiera
kostnader som uppkommer innan
en exportorder är tecknad,
eller efter ett avtal är signerat.

Kreditens löptid får högst
uppgå till 24 månader. För en
checkkredit får löptiden vara
högst 12 månader.

Läs mer om vår rörelsekreditgaranti här.

Visste du att?
Tidigare har EKN krävt att företag ska kunna visa
upp minst tre årsbokslut för att få använda våra
garantier. Nu öppnar vi även upp för nystartade
bolag – du b
 ehöver bara ha ett bokslut i ryggen
för att få hjälp av oss.
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Få loss förskottet
för att komma igång
När du fått in en viktig order
behöver du ofta ett förskott från
kunden för att komma igång
med produktionen. Förskottet
är också en trygghet för att veta
att k
 unden är seriös och avser
att fullfölja affären. Men för att
kunden i u
 tlandet ska våga betala
ett förskott så vill de ofta ha en
förskottsgaranti från din bank
– som i sin tur kan behöva en
säkerhet för att ställa ut garantin.

EKN:S MOTGARANTI TÄCKER 75 %
AV BANKENS REGRESSRISK
EKN:s motgaranti täcker 75 PROCENT av bankens regressrisk på ditt företag, vilket inne
bär en säkerhet för banken om kunden skulle kräva tillbaka sitt förskott. Motgarantin gör
det därför lättare för dem att bevilja din förskottsgaranti, vilket gör att din kund kan betala
ut förskottet du behöver för att komma igång med produktionen.

Villkor:
Vad behöver du veta om EKN:s motgaranti?
Motgarantin kan omfatta olika
typer av kontraktsgarantier,
exempelvis förskotts- eller
fullgörandegarantier.

EKN kan ställa en motgaranti 
för såväl varuexport som tjänste
export.

Motgarantin kan utfärdas
oavsett var i världen din kund
befinner sig.

EKN kan även ställa ut
motgarantier vid transaktioner
mellan ditt företag och ett
annat svenskt bolag. Förut
sättningen är att det gäller en
affär som i förlängningen leder
till svensk export.

För att EKN ska kunna
garantera en kontraktsgaranti
ska det fi
 nnas ett under
liggande köpeavtal, vanligtvis
ett exportkontrakt.

Läs mer om vår motgaranti här.

Visste du att?
EKN:s motgaranti innebär inte någon extra
kostnad för dig som exportföretag. EKN
tar en avgift från banken i stället.

Försäkra
din betalning
– och ge
kunden kredit
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När du har levererat ordern
till kunden i utlandet är det
dags att slutfakturera. Långa
kredittider är inte ovanligt vid
exportaffärer, men vad händer
om kunden inte kan betala eller
går i konkurs? Att vara s äker
på att få betalt har många
fördelar – och i osäkra tider kan
möjligheten att erbjuda bättre
betalningsvillkor vara det som
får kunden att välja dig framför
konkurrenten.

Visste du att?
Att kunna erbjuda lång
kredittid är ofta en stark
konkurrensfördel vid
exportaffärer. Använd EKN:s
garanti för kundfordringar
som ett argument redan vid
införsäljning till nya kunder.

EKN:S GARANTI FÖR KUNDFORDRINGAR
– TÄCKER 95 % AV DET FAKTURERADE BELOPPET
EKN:s garanti för kundfordringar täcker upp för risken att du inte får betalt. Garantin
omfattar upp till 95 PROCENT av ditt fakturerade belopp. Du kan alltså få nästan hela
summan utbetald, även om din kund inte kan betala. Det skapar en möjlighet att erbjuda
kunden kredit, samtidigt som du är säker på att få betalt. Garantin kan också användas
som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären.
Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Villkor:
Vad behöver du veta om EKN:s garanti för kundfordringar?
Garantin för kundfordringar
skyddar mot händelser som
inträffar från och med dagen
då fordran uppstår, vilket
oftast är när du levererar en
vara eller tjänst.

Du kan ansöka om garanti för
kundfordringar för varuexport,
tjänsteexport och leasing. EKN
kan garantera både små och
stora exportaffärer, samt korta
och långa kredittider.

Du kan försäkra dig mot
antingen enbart politiska
eller både politiska och
kommersiella händelser.

Garantin omfattar vanligtvis
95 procent av din fordran, det
vill säga att du har fem procent
självrisk. 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 återvinning
arfördelas beloppen proportio
nellt mellan dig och EKN.

Visste du att?
EKN:s garanti för kund
fordringar erbjuds normalt
enbart för affärer med
långa kredittider till länder
utanför EU och OECD, men
det har förändrats i och
med Covid 19-pandemin.
Fram till årsskiftet 2021/22
kan EKN försäkra din
fordran även om affären
gäller en kort kredit och
inom EU/OECD.

Läs mer om vår garanti
för kundfordringar här.

Så kombinerar du
EKN:s garantier
i en och samma affär
Genom att kombinera EKN:s garantier kan du stärka ditt företags
erbjudande i varje steg av exportaffären. Så här kan det fungera.

Exempel: En viktig affär till Indien
1

Ditt företag får en stor exportorder från Indien.

2

Köparen i Indien kräver en kontraktsgaranti
för att göra sin förskottsbetalning.

Eftersom det är en stor order så behöver du
finansiera produktionen genom att utöka
ditt företags rörelsekredit hos banken. EKN:s
rörelsekreditgaranti täcker upp till 50 procent av
bankens risk. Det gör det lättare för banken att
bevilja lånet, och du får den likviditet som krävs
för att leverera i tid.
Tänk på att:
l

EKN:s motgaranti täcker 75 procent av bankens
regressrisk på ditt företag, vilket gör att banken
kan bevilja en kontraktsgaranti och att ditt
företag får loss förskottet som ni behöver.
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Köparen i Indien vill också ha 60 dagars
kredittid.
EKN:s garanti för kundfordringar täcker 95
procent av det fakturerade beloppet i export
affären och säkerställer att ditt företag får betalt.
Det skapar både trygghet för dig och möjlighet
att erbjuda köparen kredit.

l

l

 KN finns till för att
E
främja svensk export.
Vi finns här som stöd
för dig, så använd
gärna oss som boll
plank vid din nästa
exportaffär.
 m du tar in oss tidigt
O
i affären, så hjälper vi
dig att hitta den bästa
finansieringslösningen.
 et kostar ingenting
D
att rådfråga oss eller
att få en offert.

Hur kan vi hjälpa dig?
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags
internationalisering. Vi ökar din möjlighet att få finansiering genom att täcka bankens
risk – och försäkrar dig mot risken att inte få betalt i din exportaffär.
Hör gärna av dig, vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och det är enkelt att kontakta oss här.

Exportkreditnämnden
Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm
Tel 08–788 00 00 | www.ekn.se

