Sælg mere
med en Køberkreditgaranti
En Køberkreditgaranti giver dig mulighed for at tilbyde din kunde i udlandet
langfristet kredit til en konkret ordre.
Det fungerer sådan, at en dansk eller udenlandsk bank giver din kunde kredit.
For at banken er villig til at give kredit, garanterer vi for hovedparten af betalingen. Det vil sige, at hvis kunden mod forventning ikke betaler som aftalt,
erstatter vi størstedelen af bankens tab.
Eksempelvis hvis din kunde ikke kan eller vil betale, pengene ikke kan føres ud
af landet, eller der opstår krig eller borgerkrig i landet.

Hvad er fordelene ved
en Køberkreditgaranti?
Finansiering til din kunde
Du kan hjælpe din kunde med at få
kredit til at placere sine ordrer hos
dig. Med en Køberkreditgaranti vil din
bank gerne give din kunde kredit.
Du kan bruge kredit som
konkurrenceparameter
Du kan bruge en finansieringløsning
aktivt i dit salgsfremstød.
Kan du tilbyde en attraktiv finansieringsløsning til din kunde, er du et
skridt foran dine konkurrenter.

Hvad dækker en
Køberkreditgaranti?
Du har ingen finansieringsrisici
Som eksportør har du ingen finansieringsrisici, da du ikke er part i
finansieringen.
Du får desuden dine penge med det
samme, når du leverer ordren.
Intet maksimumbeløb
En Køberkreditgaranti har intet maksimumbeløb og kan derfor bruges i
forbindelse med store millionordrer.

Anvendelse
Kredit til din kunde
Dækning
Din banks tab, hvis din kunde
ikke betaler som aftalt
Garantiprocent
(af bankens tab) op til
95 %
Beløbsstørrelse op til
Ubegrænset

R13403 · 0519

Kredittid op til
10 år (Ved projekter inden for vand
og vedvarende energi er kredittiden
op til 18 år)
Krav til kunde
Forudbetaling af ordre beløb på
mindst 15 %
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Hvordan er processen?
Garanti

Afklaring

Tilbud

Behov
Du vil gerne tilbyde
din kunde at købe på
kredit, men ønsker ikke
selv at give den.

Tilbud
Vil vi dække forretningen,
udsteder vi et tilbud, som
vi sender til banken.
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Kontakt
Du har fundet en dansk
eller udenlandsk bank,
som gerne vil give kreditten, men som ønsker
ekstra sikkerhed. Den
kan vi give.
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Kreditvurdering
Banken sender en
ansøgning om en
Køberkreditgaranti til
os. Vi kreditvurderer
projektet og låntageren.

3

Accept
Banken forhandler
låneaftalen på plads
med låntageren på
baggrund af tilbuddet
fra os.
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Ja!
Vi udsteder en Køberkreditgaranti. Du får din
betaling ved levering
af varerne. Låntageren afdrager kreditten
til banken, uden du i
øvrigt er involveret.
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JA!

Tre praktiske spørgsmål
Hvad koster det?
Som eksportør koster det ikke dig
noget, men din kunde betaler en
præmie til os.
Præmien fastsættes ud bl.a. fra:
• din kundes kreditværdighed
• de politiske forhold i kundens land
• løbetid.
Derudover betaler kunden renter og
omkostninger til banken for lånet.

Hvad kræver det?
Du skal være eksportør.

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

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

Du kan kontakte os for at få mere at
vide om en Køberkreditgaranti.
Du kan skaffe din kundes regnskaber
for de sidste tre år. Regnskaberne
skal bruges i kreditscreeningen.
Du kan besøge www.ekf.dk og læse
om succeshistorier, krav og vilkår

