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Ange datum 2020- -

Ansökan om att få ta del av statlig kreditgaranti
Härmed ansöker nedan angivna kreditinstitut, som bedriver verksamhet i Sverige,
om att ingå avtal med Riksgäldskontoret (”Riksgälden”), Garantiavtal, i enlighet med
regeringens beslut den 26 mars 2020 och proposition 2019/20:142 Extra ändringsbudget
för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag. Tilldelning av rambelopp görs av
Riksgälden på basis av institutet till Finansinspektionen inrapporterade uppgifter om
utlåning till SME (COREP). Tilldelat rambelopp framgår av Garantiavtalet. Tilldelningen
av rambelopp kan under avtalstiden komma att höjas eller sänkas i enlighet med
Garantiavtalet.
1. Sökande kreditinstitut:
Institutets fullständiga firma

Institutets organisationsnummer

Kontaktperson

Tel.nr och mobilnummer.

Postadress

Postnummer

Institutets säte
E-post

2. Bifoga relevanta handlingar som styrker att kreditinstitutet är en bank eller
kreditmarknadsföretag som har tillstånd att bedriva utlåningsverksamhet i Sverige.
I det fall kreditinstitutet är en filial bifoga även årsbokslut 2019 samt storlek på
utlåning till SME. (Bilaga 1)
3. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare för kreditinstitut. Bifoga
handlingar som styrker behörigheten för de personer som undertecknar ansökan. Vi
ber er att de som undertecknar denna ansökan även är de som kommer att
underteckna garantiavtalet, för att underlätta Riksgäldens hantering. (Bilaga 2)
4. Ange på vilket sätt garantiavtalet ska distribueras:
Mail
Post
___________________
Ort och datum

___________________________

____________________
Ort och datum

_____________________________

Behörig firmatecknares underskrift

Behörig firmatecknares underskrift

______________________ _____

_____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Ansökan med bilagor skickas elektroniskt till:

foretagsgarantier@riksgalden.se

Upplysningar
Offentlighetsprincipen gäller hos Riksgälden. Uppgifter i allmänna handlingar kan endast hållas hemliga hos
Riksgälden om stöd finns i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller för uppgift om enskilds affärs- eller
driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada om Riksgälden lämnar ut en uppgift. För viss
information om tredje parter gäller absolut sekretess.
Riksgälden sparar de personuppgifter som uppges i ansökan. Behandlingen följer bestämmelserna i
Dataskyddsförordningen. Se mer information om Riksgäldens behandling av personuppgifter på vår webbplats:
https://www.riksgalden.se/sv/om-riksgalden/om-var-verksamhet/behandling-av-personuppgifter

