
Hvad er fordelene ved en 
Eksportkaution?

Finansiering til din leverandør 
Du kan hjælpe din leverandør med at få 

bedre likviditet, ved at du betaler hendes 

leverandørfaktura tidligt. Samtidig hjælper 

du din egen likviditet, ved at du får en 

tilsvarende udsættelse på dine egne 

betalinger.

Du forbedrer din likviditet
I takt med at du laver straksbetalinger 

til dine underleverandører og forbedrer 

deres likviditet, så øger du dine egne 

betalingsfrister tilsvarende. For hver dag 

du betaler din underleverandør tidligere, 

får du selv en ekstra likviditet i den anden 

ende.

Få højere leverancesikkerhed
I situationer, hvor den globale økonomi 

er under pres, kan der være knaphed på 

råvarer, halvfabrikata og serviceydelser. 

Det kan være kritisk for din egen forsy-

ningssikkerhed over for dine kunder. Med 

straksbetalinger kan du øge dine 

leverandørers loyalitet og sikre dig, at de 

prioriterer din forretning over andre 

kunder med lange betalingsfrister.

Mange af dine underleverandører har 

ikke de samme kreditfaciliteter til 

rådighed, som du har som større 

virksomhed. Med straksbetaling giver du 

din underleverandør adgang til likviditet, 

som de ikke ellers ville have haft adgang 

til. Du kan tilbyde dem straksbetaling for 

at styrke jeres relation og dermed sikre 

din forsyningskæde.

Hvad dækker en 
Eksportkaution? 

Anvendelse
Kredit til dig, når du straksbetaler dine 

leverandørers fakturaer.

Dækning
Op til 80 % af din banks tab, hvis du ikke 

betaler kreditten som aftalt.

Beløbsstørrelse
Der er intet minimum- eller maksimum-

beløb. Kredittens størrelse afhænger af 

dit behov og kreditværdighed.

Kredittid
Op til 3 år, hvorefter der kan søges om 

forlængelse. Sammen med dig og din 

bank drøfter vi, hvor lang tid kreditram-

men skal være åben. Det samme gælder 

for kredittiden på de enkelte fakturaer, 

som du straksbetaler.
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Eksportkaution 
med forbedret 
likviditet 
for køber og sælger
En Eksportkaution giver dig mulighed for at sikre dine leverandører straksbetaling og 
samtidig forbedre din egen likviditet.

Det fungerer sådan, at du får stillet en kredit til rådighed af en dansk eller 
udenlandsk bank. Du kan trække på kreditten, i takt med at du betaler dine 
leverandører. Jo hurtigere du betaler dine leverandører, desto længere betalingsfrist 
får du i den anden ende. Dine leverandører kan sende fakturaerne enten via banken 
eller via en digital handelsplatform som for eksempel Tradeshift eller NemHandel.

Eksempel: Hvis dine normale betalingsbetingelser er 30 dage, men du betaler en 
faktura straks – fx 25 dage før tid – får du automatisk frigivet et tilsvarende beløb 
fra din kreditramme i 50 dage (2 x 25 dage). Efter 50 dage trækkes beløbet 
automatisk fra din konto.

Sammen vurderer vi, hvor mange dages ekstra kredittid du skal have på de enkelte 
førtidsbetalte fakturaer. Derudover er der mulighed for, at du kan trække et større 
beløb på kreditrammen end størrelsen på den faktura, som du førtidsbetaler.

Straksbetalingen er sikret af EKF og sikrer, at både du og dine underleverandører får 
forbedret jeres likviditet i en svær tid.
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Hvordan er processen?

Afklaring Tilbud Garanti

Tilbud
Vil vi dække forretningen, 

udsteder vi et tilbud, som 

vi sender til banken.

Behov
Du vil gerne tilbyde din 

leverandør straksbetaling, 

men ønsker ikke selv at 

belaste din egen likviditet. 

Samtidig vil du gerne 

have forbedret din egen 

likviditet.

Kontakt 
Du har fundet en dansk 

eller udenlandsk bank, 

som gerne vil give kredit-

ten, men som ønsker 

ekstra sikkerhed. Den kan 

vi give.

Kreditvurdering 
Banken sender en ansøg-

ning om en 

Eksportkaution til os. Vi 

kreditvurderer din 

virksomhed.

Accept
Banken forhandler 

låneaftalen på plads med 

dig på baggrund af tilbud-

det fra os.

Ja!
Vi udsteder en 

Eksportkaution. Du betaler 

din leverandør straks ved 

fakturagodkendelse. Samtidig 

frigøres et tilsvarende beløb 

på din egen kreditramme, 

men med tilsvarende senere 

forfald end den oprindelige 

faktura. Du forbedrer derved 

din egen likviditet. Kreditten 

afdrages dynamisk til banken. 
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Tre praktiske spørgsmål

Hvad koster det?
Du betaler en risikopræmie til EKF. Stør-

relsen på præmien afhænger af din 

virksomheds kreditværdighed.

Præmien til små og mellemstore virk-

somheder (SMV) ligger i intervallet 0,8 % 

- 6,3 % p.a.

Præmien til store virksomheder bliver 

fastsat individuelt ud fra aktuelle 

markedsvilkår.

Derudover betaler du renter til banken. 

Din bank kan oplyse dig om den 

samlede pris.

Hvad kræver det?
Du skal være eksportør eller underleve-

randør til en eksportør.

Din virksomhed skal være kreditværdig.

Din eksportomsætning skal være mini-

mum 20 % af din samlede omsætning.

Din virksomhed skal være med til at 

skabe økonomisk vækst i Danmark.

Du skal skrive under på, at arbejdet med 

ordren foregår på en miljømæssig og 

social forsvarlig måde.

Hvad kan du gøre?
Du kan kontakte din bank for at søge med 

det samme.

Du kan kontakte os for at få mere at vide 

om Eksportkautionen. Vi kan også oplyse 

dig om, hvilke banker der aktuelt deltager 

i programmet.

Du kan udfylde en virksomhedserklæring 

på vores hjemmeside for at være på 

forkant.

Du kan besøge https://ekf.dk/vores-

ydelser/kautioner/eksportkaution og læse 

mere om produktet.

JA!
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