
Hvad er fordelene ved 
en Klimakaution?

Du kan få kredit i banken, når 
den beder om ekstra sikkerhed 
Du kan få kredit i banken til at 
gennemføre energieffektivisering af 
din virksomhed eller eksport af nye 
grønne teknologier.

Stabil finansieringspakke
En Klimakaution er den ekstra 
sikkerhed, som gør din finansiering 
langsigtet og stabil. 

Med en Klimakaution har du og din 
bank ro til at koncentrere jer  om 
forretningen. 

Du kan tage flere ordrer ind 
Du kan få likviditet til at tage flere 
og større ordrer på dine grønne 
teknologier ind.

Ved at lade os kautionere over for 
din bank, får du bedre adgang til kre-
dit i banken og har derved likviditet 
til at sige ja til flere og større ordrer.

Du får mulighed for at investere 
i grøn omstilling
Med bedre lånemuligheder kan du 
investere i nye maskiner eller anlæg, 
som leder til energieffektivisering.

Hvad dækker en 
Klimakaution?

Anvendelse
Driftskreditter, garantier og 
anlægslån

Dækning
Op til 80 % af bankens tab, hvis 
din virksomhed går konkurs

Beløbsstørrelse
Intet mindste- eller maksbeløb

Løbetid
3 år med mulighed for 
forlængelse for driftskreditter. 
Ved lån afhænger løbetiden af 
aktivet, der skal finansieres.
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Finansier din 
virksomheds 
grønne omstilling 
og grønne eksport 
med en 
Klimakaution
Har du brug for at finansiere energieffektivisering af din produktion eller eksport af 
nye grønne teknologier, så kan en Klimakaution fra EKF hjælpe dig med at sikre 
den bankfinansiering, der skal til for at understøtte din virksomheds og verdens 
grønne omstilling. 

En Klimakaution fra EKF får banken til at sove trygt, fordi EKF tager en del af 
bankens risiko. Og du får den nødvendige kapital til at gennemføre dine aktiviteter.
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Hvordan er processen?

Afklaring Tilbud Garanti

Tilbud
Vil vi dække forretnin-
gen, sender vi et tilbud 
til din bank. Din kredit-
rating og præmie frem-
går af tilbuddet. 
Banken kontakter dig.

Behov
Du skal finansiere 
investeringer i 
energieffektivisering af 
din produktion eller 
har fået en stor ordre 
på dine grønne 
teknologier, som 
kræver ekstra 
likviditet at udføre.

Kontakt 
Din bank vil gerne give 
dig en kredit, men 
ønsker ekstra sikker-
hed for at sige ja. Den 
sikkerhed kan vi give.

Kreditvurdering 
Banken ansøger EKF. 
Du skriver under på en 
erklæring til 
Klimakaution. Vi 
kreditvurderer din 
virksomhed.

Accept
Når du og banken 
accepterer tilbuddet, 
beder banken os om 
at udstede en 
Klimakaution.

Ja!
Vi udsteder en 
Klimakaution, og du 
får din kredit i 
banken.
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Tre praktiske spørgsmål

Hvad koster det?
Du betaler en præmie alt efter 
virksomhedens kreditværdighed.

Rating Præmie p.a.
A  0,8 %
BBB 1,2 %
BB 2,0 %
B+ 3,8 %
B- 6,3 %

Herudover skal du betale renter og 
omkostninger til banken for dit lån. 
Din bank kan oplyse dig om den 
samlede pris.

Hvad kræver det?
Du skal være eksportør eller 
underleverandør til en eksportør, og 
din virksomhed skal være 
kreditværdig.

Projektet skal fremme eksportsalg 
af grønne løsninger eller indeholde 
grønne forbedringer i ens egen 
virksomhed. 

Projekter vurderes ud fra EU’s 
taksonomi for grønne løsninger og 
omfatter blandt andet løsninger, der 
reducerer udledning af 
drivhusgasser, der øger 
ressourceeffektivitet eller afkobler 
anvendelse af fossile råstoffer. 

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

Du skal skrive under på, at arbejdet 
med ordren foregår på en 
miljømæssig og socialt forsvarlig 
måde. 

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 Klimakaution.

Du kan besøge www.ekf.dk og læse 
om succeshistorier, krav og vilkår. 

JA!
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