
Hvad er fordelene ved 
en Udviklingskaution?

Du kan få kredit i banken, når 
den beder om ekstra sikkerhed 
Med en Udviklingskaution kan du få 
kredit i banken til at tage din  
virksomhed det sidste stykke fra 
udviklingsfasen til drift.

Stabil finansieringspakke
En Udviklingskaution er den ekstra 
sikkerhed, som gør din finansiering 
langsigtet og stabil. 

Med en Udviklingskaution har du ro 
til at koncentrere dig om at udvikle 
og drive din forretning. 

Du kan tage flere ordrer ind 
Ved at lade os kautionere over for 
din bank, får du bedre adgang til kre-
dit i banken og har derved likviditet 
til at sige ja til flere og større ordrer.

Du får råd til at investere og 
ekspandere
Med bedre lånemuligheder har du 
mulighed for at implementere din 
vækststrategi og fx ansætte flere 
medarbejdere, lave anlægs-
investeringer eller på anden måde 
udvikle din virksomhed.

Hvad dækker en 
Udviklingskaution?

Anvendelse
Driftskreditter og garantier

Dækning
80 % af bankens tab, hvis din 
virksomhed går konkurs

Beløbsstørrelse
Intet mindste- eller maksbeløb

Løbetid
3 år med mulighed for 
forlængelse  for driftskreditter. 
Ved lån afhænger løbetiden af 
aktivet, der skal finansieres.
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Finansier din vækst-
virksomhed med en 
Udviklingskaution
Er du en vækstvirksomhed eller en startup med store udviklingsomkostninger, men 
endnu ingen positiv drift? Så kan en Udviklingskaution fra EKF hjælpe dig med at 
sikre den bankfinansiering, der skal til for at tage din virksomhed fra udviklings- til 
driftsfasen. 

En Udviklingskaution fra EKF får banken til at sove trygt, fordi EKF tager en del af 
bankens risiko. Og du får den nødvendige arbejdskapital til at gennemføre jeres 
drifts- og anlægsaktiviteter i denne fase af virksomhedens udvikling.
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Hvordan er processen?

Afklaring Tilbud Garanti

Tilbud
Vil vi dække forretnin-
gen, sender vi et tilbud 
til din bank. Din kredit-
rating og præmie frem-
går af tilbuddet. 
Banken kontakter dig.

Behov
Du har et generelt 
behov for driftskredit, 
fx fordi du skal 
implementere en 
vækstplan eller levere 
en stor ordre, som 
kræver ekstra likviditet 
at udføre. 

Kontakt 
Din bank vil gerne give 
dig en kredit, men 
ønsker ekstra sikker-
hed for at sige ja. Den 
sikkerhed kan vi give.

Kreditvurdering 
Banken ansøger EKF. 
Du skriver under på en 
virksomhedserklæring. 
Vi kreditvurderer din 
virksomhed.

Accept
Når du og banken 
accepterer tilbuddet, 
beder banken os om 
at udstede en 
Udviklingskaution.

Ja!
Vi udsteder en 
Udviklingskaution, og 
du får din kredit i 
banken.
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Tre praktiske spørgsmål

Hvad koster det?
Prisen fastlægges ud fra aktuelle 
markedsvilkår, dog minimum 
nedenstående procentsatser alt efter 
virksomhedens kreditrating:

Rating Præmie p.a.
A  0,8 %
BBB 1,2 %
BB 2,0 %
B+ 3,8 %
B- 6,3 %

Herudover skal du betale renter og 
omkostninger til banken for dit lån. 
Din bank kan oplyse dig om den 
samlede pris.

Hvad kræver det?
Din virksomheds eksportomsætning 
skal udgøre minimum 20 % af den 
samlede omsætning i seneste 
årsregnskab. Hvis din virksomhed 
ikke opfylder kravet i dag, men der 
er en plan for forøgelse af jeres 
eksport eller du har en konkret 
eksportordre, så kan EKF vurdere, 
om der alligevel kan udstedes en 
kaution.

Din virksomhed skal være 
kreditværdig.

Din virksomhed skal være med til at 
skabe økonomisk vækst i Danmark. 

Underskud i din virksomhed skal 
skyldes udviklingsomkostninger, og 
du skal kunne budgettere med 
overskudsgivende drift inden for 
maksimalt 24 måneder.

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 Udviklingskaution.

Du kan udfylde en virksomheds-
erklæring på vores hjemmeside for 
at være på forkant.

Du kan besøge www.ekf.dk og læse 
om succeshistorier, krav og vilkår. 

JA!
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