
Allmänt om Garantiprogrammet
Garantiprogrammet för skuldförbindelser ingår som ett led i regeringens samlade paket för stabili-
tetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet. Det har utformats mot bakgrund av 
de överenskommelser som har träffats på europeisk nivå med anledning av den situation i det 
finansiella systemet som rådde under hösten 2008. 

Garantiprogrammet är tidsbegränsat fram till den 30 juni 2011 och beloppsbegränsat till 750 
miljarder kronor, varav högst 250 miljarder kronor får avse skuldförbindelser med en löptid mellan 
3 och 5 år.  

Åtagandena för de garantier som lämnas till ett enskilt institut får vid varje tidpunkt inte överstiga 
det högsta av a) summan av förfallande skuldförbindelser utgivna av institutet, eller b) 20 procent 
av institutets inlåning på konto från allmänheten den 1 september 2008. 

Med summan av förfallande skuldförbindelser ovan menas summan per den 30 oktober 2008 av 
institutets skuldförbindelser med ursprunglig förfallodag under tiden från och med den 1 september 
2008 till och med den 31 oktober 2009, och med en ursprunglig löptid som överstiger 90 dagar. 

Institut som omfattas av garantiprogrammet
De institut som har möjlighet att få garantier under garantiprogrammet är dels bankaktiebolag, 
sparbanker och medlemsbanker, dels kreditmarknadsbolag som har betydande utlåning mot  
säkerhet i form av panträtt i till exempel fast egendom på den svenska marknaden, eller som har 
en betydande andel av den utlåning på den svenska marknaden som riktar sig mot kommuner. 
För att ett institut ska kunna få en garanti under garantiprogrammet krävs att institutet uppfyller vissa 
krav avseende dess kapitalbas samt att institutet ingår ett avtal med Riksgälden (Garantiavtalet). 

Garantiavtalet föreskriver bland annat begränsningar avseende marknadsföring av institutets 
krediter och ersättningar till institutets styrelse och ledande befattningshavare.

1  Det bakomliggande regelverket återfinns på lagrummet.se, regeringen.se respektive riksgalden.se

Allmän information om det  
svenska garantiprogrammet 

Här beskriver Riksgälden det statliga stöd i form av garantier för bankers och kreditmarknadsbolags 
skuldförbindelser som grundar sig på lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, regeringens 
förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. och Riksgäldens föreskrifter RGKFS 
2008:1 (Garantiprogrammet) med ändring enligt RGKFS 2008:21.

Riksgälden har av regeringen utsetts att vara stödmyndighet och administrerar garantiprogrammet. 

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Våra huvuduppgifter är att vara statens internbank, 
förvalta Sveriges statsskuld och att ge statliga garantier och lån. Läs mer på www.riksgalden.se      
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Skuldförbindelser som omfattas av Garantiprogrammet
En garanti kan utfärdas för obligationer och andra skuldförbindelser som kan bli föremål för  
handel på kapitalmarknaden inklusive säkerställda obligationer samt penningmarknads-  
instrument, såsom bankcertifikat. 2 Det finns inga restriktioner avseende valuta. 

Garanti under garantiprogrammet får lämnas för en skuldförbindelse som bland annat ger  
avkastning i form av fast eller rörlig ränta samt ha en löptid över 90 dagar men inte över fem år. 
Skuldförbindelsen får inte vara efterställd.

För att en garanti för en viss skuldförbindelse ska utfärdas under garantiprogrammet måste 
institutet ansöka om en garanti hos Riksgälden. Riksgälden beslutar sedan om en garanti kan 
utfärdas. Institut som får en garanti ska betala en avgift för garantin. 

Garantiåtagande
En utfärdad garanti för en skuldförbindelse innebär att svenska staten genom Riksgälden garante-
rar fullgörandet av institutets samtliga betalningsförpliktelser under skuldförbindelsen gentemot 
fordringshavarna såsom för egen skuld (Garantin).

Garantin är, med förbehåll för de uttryckliga begränsningar och villkor som följer av garantidoku-
mentet, oåterkallelig och ovillkorad. Garantin är utformad för att vara medräkningsbar, det vill 
säga kvalificera som obetalt kreditriskskydd i enlighet med kapitaltäckningsreglerna. 3 

Förutsättningar för infriande 
För att en fordringshavare ska få betalt under Garantin krävs dels att det aktuella institutet inte 
fullgjort en betalningsförpliktelse enligt skuldförbindelsen på förfallodagen och inte heller vidtagit 
rättelse inom viss angiven frist, dels att ett skriftligt meddelande med krav på infriande av Garantin 
har kommit Riksgälden och institutet tillhanda senast 60 dagar från förfallodagen. Riksgälden 
kommer utan dröjsmål, efter mottagandet av meddelandet, att betala förfallet belopp till fordrings-
havare, via t.ex. Euroclear Sweden AB (tidigare VPC).

Riksgälden har under Garantin vidare rätt att betala i institutets ställe på förfallodagen eller därefter 
om Riksgälden erfar att institutet inte förväntas fullgöra eller inte har fullgjort betalningsförpliktelse 
enligt skuldförbindelsen på förfallodagen.

Mer information
De institut som har tecknat Garantiavtal samt de skuldförbindelser som omfattas av garantier under 
garantiprogrammet publiceras löpande på Riksgäldens webbplats. Skuldförbindelser publiceras 
med angivande av ISIN-kod eller motsvarande unik identifikation. 4

Mer information om garantiprogram, avtal, garantier och ansökningshandlingar samt mallar finns 
på www.riksgalden.se/garantiprogrammet
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2  Komplexa och strukturerade produkter, såsom aktieindexobligationer, kan inte omfattas av Garantin. För mer detaljerad information avseende 
vilka typer av skuldförbindelser som kan omfattas hänvisas till 4-6 § förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

3  Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar, om 
kapitaltäckning och stora exponeringar,Direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och Direktiv 2006/49/EG 
om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut.

4  Den information som anges på webbplatsen är endast publicerad i informationssyfte och Riksgälden friskriver sig från ansvar för att informa-
tionen är korrekt. Riksgälden blir endast rättsligt bunden genom att ett garantidokument utfärdas för den aktuella skuldförbindelsen.


