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Ansøgning om EKF Eksportkaution 

 Mailansøgning er EKF’s ansøgningsformat for banker til ansøgning om nye kautioner, 
forlængelser, forhøjelser, genrating og prisindikationer.  
 
EKF-online er EKF’s portal for banker, hvor du kan finde oversigt over bankens 
kautioner hos EKF.  

Trin Handling Bemærkninger 

1 Send en mail med virksomhedens CVR nr. i 

emnefeltet til kaution.ansog@ekf.dk 

 

Hvis der søges om flere kautioner, skal der sendes 

en mail pr. kaution. 

HUSK, kun at skrive det 8-cifrede CVR nr. i 

emnefeltet. 

 

Bemærk, at det ikke kan forventes, at 

EKF læser eventuelle. bemærkninger i 

mailteksten. 

   

2 Du modtager et Excel skema (se eksempel på arket 

på side 2).  

a) Gem Excel skemaet ned på egen 

computer/skrivebord.  

b) Tilret Excel skema og udfyld de felter, der mangler 

(markeret med rødt) og tjek at regnskabstallene er 

korrekte og er i overensstemmelse med bankens 

egne interne retningslinjer for kreditvurderingen af 

virksomheden (koncernforhold mv.) . 

c) Gem Excel skemaet. 

 

HUSK at indsætte omsætningstal. 

 

 

 

Spørgsmål/kommentarer skal rettes til 

smv@ekf.dk eller direkte til din 

kontaktperson i EKF. 

 

3 a) Tryk besvar på mail, hvor du modtog Excel 

skemaet  

b) Vedhæft det tilrettede Excel skema. 

c) Send mail med Excel skema til  

kaution.ansog@ekf.dk 

 

HUSK, at der IKKE må skrives eller ændres 

i emnefeltet.  

 

Bemærk, at det ikke kan forventes, at 

EKF læser eventuelle bemærkninger i 

mailteksten.   

 

4 EKF behandler ansøgningen og kontakter dig, hvis 

der er behov for yderligere informationer mv. 

 

 

5 Du modtager tilbud fra EKF på mail. 

 

 

6 Godkendelse af tilbud. Du trykker besvar på mail 

med tilbud og skriver Godkendt i mailteksten.  

 

Virksomhedserklæring og evt. InnovFin-erklæring 

vedhæftes mailen. 

HUSK, at der IKKE må skrives eller ændres 

i emnefeltet.  

 

Bemærk, at det ikke kan forventes, at 

EKF læser eventuelle bemærkninger i 

mailteksten.   

 

7 Afvisning af tilbud (hvis der f.eks. skal laves 

ændringer mv.) Du kontakter EKF kundeansvarlig 

(fremgår af tilbud) direkte på mail eller telefon. 

 

 

8 Du modtager kautionspolice på mail og policen 

forefindes samtidig på EKF online. 
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 Excel skema (eksempel) 

 

  



 

 Login – EKFonline  

Åbn Internet Explorer (eller 
en anden internet browser) 
og indtast adressen 
https://www.ekf-online.dk i 
adresselinjen. 
 
 

 

 
 
 

Indtast det brugernavn og 
kodeord, du har fået tilsendt 
fra EKF.  
 
Bemærk, at der er forskel på 
store og små bogstaver i 
kodeordet. 

 
 
Klik herefter på Næste eller 
tryk <ENTER>. 
 

 
 
 

Du vil nu modtage en kode 
på 6 tegn som en SMS på 
din mobiltelefon.  
 
Indtast koden og klik på 
Næste eller tryk <ENTER>. 
 
SMS-koden er en 
engangskode, dvs. hver gang 
du er ved at logge på, får du 
en ny kode tilsendt via SMS. 
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På siden Kaution finde bankens aktuelle kautioner.  

 
 
 
 

Klik på PDF-
ikonet for at 
åbne policen. 

Åbn vejledninger og 
erklæringer mv. ved at klikke 
på dokumentnavnet. 

Klik på linket Kaution for 
at komme til 
Eksportkautioner. 

 

 

 

 

 

 


