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Frågor och svar – Företagsakuten  

För företag  
 
Vad får låntagaren betala för ett lån med statlig kreditgaranti?  

Låntagare inom ramen för Företagsakuten betalar ränta till långivaren som 
vanligt. I och med att staten tar huvuddelen av risken ska detta få genomslag 
på bankernas räntesättning, och alltså medföra en press nedåt på den ränta 
som låntagaren betalar till banken. Ränteuppskov ges upp till de första 12 
månaderna.  

Är lånen amorteringsfria för låntagaren?  

Lånet ska enligt uppdraget inte ha amorteringskrav under 12 månader, men 
kan också vara amorteringsfritt under hela lånets löptid. 

Låntagare kan begära att inte heller vara skyldiga att amortera på andra, 
befintliga lån hos den bank eller det kreditinstitut som ger ut lånet med 
kreditgaranti under den tid som kreditgarantin gäller. 

Amorteringsfrihet gäller inte slutlikviden. Lånet måste alltså betalas tillbaka 
senast på förfallodagen. 

 

För banker 
 
Hur stora blir garantiavgifterna? 

Kreditinstituten betalar garantiavgift till Riksgälden för att staten tar 
huvuddelen – 70 procent – av risken med lånegivningen. Garantin prissätts 
efter den långsiktiga kreditvärdigheten hos låntagarna.  

Garantiavgiften utgår från låntagarens riskklass och beräknas på två sätt. I de 
lägre riskklasserna beräknas garantiavgiften i enlighet med en trappa där de 
olika riskklasserna motsvarar intervall av sannolikheter för fallissemang för 
låntagare. För dessa företag uppgår den garantiavgift som kreditinstitutet 
betalar till Riksgälden till mellan 0,53 procentenheter och 1,03 
procentenheter.  

För den låntagare för vilken risken i termer av sannolikhet för fallissemang 
bedöms vara högst uppgår garantiavgiften till 30 procent av sannolikheten för 
fallissemang (PD) plus en administrativ kostnad om 0,03 procent. 
Sannolikheten för fallissemang skattas av kreditinstitutet. Detta gäller under 
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förutsättning att låntagaren bedöms långsiktigt livskraftig enligt långivarens 
kreditprövning.  

Hur länge ska garantierna gälla?  

Garantierna för de låns som tas inom programmet gäller upp till tre år. 
Möjligheten att delta i garantiprogrammet gäller för lån som beviljas till och 
med den 30 september 2021. 
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