Finansier din SMVvirksomhed med
Likviditetskaution
COVID-19
Likviditetskaution er en hjælpende hånd til eksporterende danske SMV'er, hvis
omsætning falder 30 % eller mere på grund af coronakrisen. Kautionen sikrer
dig likviditet til at betale udgifter som fx løn, leverandører eller husleje, selv om
omsætningen falder.
Det sker ved, at EKF overtager 90 % af bankens eventuelle tab på nye lån, der
går til at sikre din virksomheds likviditet. Det gør det mere attraktivt for banken at give dig et lån.
En Likviditetskaution kan dække omsætningstab i perioden 1. marts 2020 til
30. september 2021.

Hvad er fordelene ved
en Likviditetskaution?

Hvad dækker
en Likviditetskaution?
Adgang for alle virksomheder
med eksport på minimum 10 %
Du kan få en Likviditetskaution fra
EKF, hvis 10 % eller mere af din samlede omsætning i 2019 var eksportomsætning.

Du kan holde din virksomhed
kørende
Med lån fra banken kan du betale løn,
leverandører, husleje og andre faste
udgifter, selv om dine indtægter falder. På den måde kan du sikre, at din
virksomhed kommer gennem krisen.

Favorable tilbagebetalingsbetingelser
Likviditetskautionen kan være uden
afvikling i 12 måneder og herefter
skal den betales tilbage over maksimalt 5 år.
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Du kan få lån i banken, selv om
du har omsætningsnedgang
Med en Likviditetskaution kan du få
den likviditet i banken, som du har
behov for. Med 90 % dækning er
Likviditetskaution en attraktiv sikkerhed for banken.

Anvendelse
Lån til dækning af omsætningstab i
hele eller dele (minimum 14 dage)
af perioden 1. marts 2020 til 30.
september 2021 i forhold til samme
måneder og/eller dage i 2019.
Dækning
En del af bankens tab, hvis din virksomhed går konkurs.
Garantiprocent (af bankens tab)
90 %
Beløbsstørrelse
EKF kan maksimalt stille kaution for
et lånebeløb, der svarer til virksomhedens samlede omsætningstab.
Løbetid
Uden afvikling i 12 måneder. Afvikles
derefter over maksimalt 5 år.
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Hvordan er processen?
Garanti

Afklaring

Tilbud

Behov
Du har oplevet eller
forventer at opleve
et stort fald i omsætningen på grund af
coronakrisen, og du
har behov for likviditet
til at opretholde din
drift.

Tilbud
Vil vi kautionere for
lånet, sender vi et tilbud
til din bank. Banken
kontakter dig.

Kontakt din bank
Din bank vil gerne give
dig en kredit, men har
brug for ekstra sikkerhed for at sige ja. Den
sikkerhed kan vi give.
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Accept
Du accepterer tilbuddet fra banken og EKF.
Banken beder os om
at udstede en Likviditetskaution.
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Ja!
Vi udsteder en Likviditetskaution, og du får
din kredit i banken.
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JA!

Kreditvurdering
Vi kreditvurderer din
virksomhed. Du skriver
under på en virksomhedserklæring.
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Tre praktiske spørgsmål
Hvad koster det?
EKF opkræver en årlig præmie på
1 % p.a. og et etableringsgebyr på
DKK 2.500.
Herudover skal du betale renter og
omkostninger til din bank for kreditten. Din bank kan oplyse dig om den
samlede pris.

Hvad kræver det?
Minimum 10 % af din samlede
omsætning i 2019 skal være eksportomsætning. Eksportomsætning er
både direkte eksport, underleverancer til danske eksportvirksomheder
og omsætning på udenlandske
turister i Danmark.
Din virksomhed skal være kreditværdig og må ikke være kriseramt pr.
31/12 2019, dvs. før coronakrisen
indtraf.

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 LIkviditetskaution
Du kan udfylde en virksomhedserklæring på vores hjemmeside for at
være på forkant.
Du kan besøge www.ekf.dk og læse
om krav og vilkår.

