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A. Ansøgning og proces

A.1: Hvordan ansøges der om kaution? Ansøgningen starter med mail til EKF. Se vejledning for 
ansøgningsprocessen her:
https://www.ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/kautioner-
trin-for-trin

A.2: Hvor kan jeg se, hvad status er på min 
ansøgning?

På EKF-online kan tilsluttede brugere i pengeinstituttet se informationer 
om bankens igangværende kautioner og udstedte kautioner. 

A.3: Hvem kan ansøge om kaution? Du skal være oprettet som bruger for at få adgang til at søge om kaution 
og logge på EKF-online. Kontakt EKF eller din EKF ansvarlige i 
pengeinstituttet for at få adgang.

A.4: Hvordan søges om forlængelse, 
forhøjelse eller genrating af en kaution?

Ansøgningen starter med mail til EKF. Se vejledning for 
ansøgningsprocessen her:
https://www.ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/kautioner-
trin-for-trin

A.5: Hvad er EKF-online? Gennem EKF-online kan tilsluttede brugere i pengeinstituttet se 
informationer om bankens igangværende kautioner og udstedte 
kautioner. 

B. Generelle vilkår og aftaler

B.1: Hvad er en tilslutningsaftale? Pengeinstituttet skal have underskrevet en tilslutningsaftale med EKF for 
at kunne ansøge om kaution. Aftalen kan rekvireres hos EKF.

B.2: Hvor finder jeg de Generelle vilkår? De generelle vilkår for eksportkautioner er tilgængelige på; 
https://www.ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/kautioner-
trin-for-trin 

Gennerelle vilkår for Likviditetskaution er tilgængelige på;
https://www.ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/kautioner-
trin-for-trin

C. Kautionsstørrelse og dækning

C.1: Hvor meget kan EKF kautionere for? Kautionsprocenten er maksimalt 80 procent af pengeinstituttets tab på 
kreditfaciliteten. 

Samlet set dækker EKF dog maksimalt 50 pct. af pengeinstituttets 
endeligt konstaterede samlede tab på virksomheden (tabsbegrænsning).

C.2: Hvad betyder tabsbegrænsning? EKF dækker maksimalt 50 procent af pengeinstituttets samlede tab på 
virksomheden.
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På kautioner for Konkrete Anvendelige Kreditfaciliteter og for anlægslån, 
kan EKF ved en individuel vurdering fravige kravet om tabsbegrænsning, 
så tabsdækningen er op til 80 på kreditfaciliteten uagtet 
pengeinstituttets øvrige tab.

C.3: Hvor stor en kaution kan banken få? Der er ingen maksimum eller minimum på beløbsstørrelsen af en 
kaution – under forudsætning af positiv kreditvurdering. Se dog under 
InnovFin, da der er beløbsbegrænsninger på kautioner med InnovFin.

D. Virksomheden

D.1: Hvilke virksomheder kan EKF kautionere 
for?

Der kan udstedes eksportkautioner for debitorer hjemmehørende i 
Danmark, på Færøerne og i Grønland. Såfremt virksomheden er et 
udenlandsk registreret datterselskab af en dansk registreret virksomhed, 
skal vurderingen af muligheden for at opnå kaution foretages 
selvstændigt af EKF. 

D.2: Hvilke brancher kan EKF ikke kautionere 
indenfor?

For at sikre overholdelse af EU’s statsstøtte regler skal der i forbindelse 
med landbrugs- og fiskerisektoren skelnes mellem primærproduktion og 
forarbejdning/videresalg.

I forhold til eksportkautioner betyder det, at der kun kan gives kautioner 
til virksomheder som er en selvstændig juridisk enhed (eget cvr-nr.), og 
som alene forarbejder eller videresælger landbrugsprodukter og 
fiskerivarer. 

Landbrugsprodukter
Landbrugsprodukter er defineret som produkter, der er opført i bilag I til 
EF-traktaten, med undtagelse af fiskerivarer.

Med forarbejdning af landbrugsprodukter forstås ”enhver form for 
behandling af et landbrugsprodukt, hvorved der fremkommer et 
produkt, som også er et landbrugsprodukt, med undtagelse af 
nødvendige aktiviteter på bedriften for at forberede et animalsk produkt 
eller et planteprodukt til det første salg.”1

Fiskerivarer
Fiskerivarer er defineret som varer, der enten er fanget i havet eller 
indvande samt akvakulturprodukter2. 

1 Kommissionens forordning 1998/2006, artikel 1.2.

2 Akvakulturprodukter omfatter fx; levende fisk, fersk eller kølet fisk, tørret, saltet, røget fisk., 
fiskefilter og andet fiskekød, kredsdyr, bløddyr, tilberedt eller konserveret fisk, mel, pulver og pellets 
af kød, eller af indmad af fisk eller skalddyr, eller andre hvirvelløse vanddyr, og pasta forudsat det 
indeholder mere en 20 vægtprocent af fisk, krebsedyr, bløddyr eller andre akvatiske hvirvelløse dyr. 
Se Rådets forordning EF nr. 104/2000, artikel 1.



Med forarbejdning og afsætning af fiskerivarer forstås ”alle aktiviteter, 
herunder håndtering, behandling, produktion og distribution, mellem 
landings- eller høsttidspunktet og færdigvarestadiet.”3. Det betyder den 
proces, der foregår efter fisken er fanget eller krebsen hævet op af 
akvakulturbassinet.  

D.3: Hvad er en SMV virksomhed? Små og Mellemstore Virksomheder i henhold til EU-Kommissionens 
henstilling (2003/361/EF) af 6. maj 2003. Virksomheden/koncernen skal 
overholde følgende to kriterier for at være en SMV:                        
1) maksimalt 249 ansatte på koncernniveau                      
2) en årlig omsætning på maksimalt EUR 50 mio. og/eller en samlet 
balance på maksimalt EUR 43 mio. på koncernniveau.

Kravet for antal ansatte skal obligatorisk overholdes. Hertil kommer, at 
en SMV skal overholde enten kravet for maksimal omsætning eller 
kravet for maksimal balance. Virksomheden kan altså overskride enten 
kravet om maksimal omsætning eller balance, uden at miste sin status 
som SMV.

Vejledning til fastsættelse af virksomhedens størrelse findes her: Link.

D.4: Hvad er en MMV (Mindre og 
Mellemstore virksomheder)

En virksomhed, der ikke er omfattet af defintionen som en SMV, men 
som har maksimalt 499 ansatte i koncernen – anvendes i forbindelse 
med InnovFin.

D.5: Hvad er en Stor Virksomhed (STV) Fællesbetegnelse for alle virksomheder der ikke er omfattet af SMV 
definitionen.

D.6: Hvordan defineres en underleverandør? En underleverandør er en virksomhed, hvis produkt indgår som en 
essentiel bestanddel i den eksporterende virksomheds eksportvarer 
eller produktionsanlæg.

Eksempler på produkter/ydelser, der ikke vurderes som essentielle for 
den eksporterede vare og hvor virksomheden derfor ikke kan defineres 
som en underleverandør til eksportør:
-Inventar til eksportørs kantine og kontorer mv.
-Serviceydelser til eksportør f.eks. revision, konsulenter, madleverancer, 
rengøring mv.
-Transportselskaber, der alene har indenlandsk kørsel.

D.7: Hvornår er en virksomhed kriseramt? En virksomhed betragtes som kriseramt på udstedelses-tidspunktet for 
kautionen, hvis mindst en af følgende omstændigheder indtræffer:

a) For virksomheder med begrænset ansvar; når over halvdelen af dets 
tegnede selskabskapital er forsvundet som følge af akkumulerede tab. 
Dette er tilfældet, når der ved fratrækning af de akkumulerede tab fra 
reserverne (og alle andre poster, der

3 Kommissionens forordning EF nr. 875/2007

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiWic3fru3gAhUS7aYKHVc-AWwQFjACegQIBBAC&url=https://startvaekst.dk/file/156566/smv-definition-au.pdf&usg=AOvVaw1hAvN7EfMJBBV5vXxBGAX5


almindeligvis betragtes som en del af virksomhedens egenkapital) 
fremkommer et negativt akkumuleret beløb på over halvdelen af den 
tegnede kapital.

b) For virksomheder, hvori mindst nogle af selskabsdeltagerne hæfter 
ubegrænset for virksomhedens gæld; når over halvdelen af 
selskabskapitalen, som er opført i virksomhedens regnskaber, er 
forsvundet som følge af akkumulerede tab.

c) Når virksomheden er under konkursbehandling eller efter de 
nationale regler opfylder kriterierne for konkursbehandling på begæring 
af dens kreditorer.

d) Når virksomheden ikke er en SMV og i de seneste to år har haft og 
stadig har:

i. en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og 
egenkapital, på over 7,5 (soliditet under 13%) og
ii. en EBITDA-rentedækningsgrad på under 1,0.

Det er virksomheden (CVR), hvor Eksportkautionen der udstedes, der 
skal vurderes på. Hvis moderselskabet/koncernen hæfter for faciliteten 
med Likviditetskaution, kan der vurderes på koncernniveau.

Kriseramt defineres i henhold til Kommissionens forordning Nr. 
651/2014. Se i øvrigt bilag 1.

Ved tvivl må virksomheden/finansieringsinstituttet indhente erklæring 
fra revisor.

D.8: Hvilke regnskabsmæssige krav er der til 
virksomheden?

Virksomheden må ikke være kriseramt og virksomheden skal – som 
udgangspunkt - have haft et positivt resultat før skat i mindst ét af de 
seneste tre regnskabsår. Virksomheder der ikke har aflagt første 
regnskab kan, som udgangspunkt, kun komme i betragtning til en 
kaution for en Konkret Anvendelig Kreditfacilitet4.  

D.9: Hvordan vurderes personlig ejede 
virksomheder?

Ved ansøgning om kaution til personlig ejede virksomheder stilles der 
større krav til dokumentation end på selskaber med begrænset hæfelse 
(A/S, ApS, mv.)

Alle ansøgninger vedrørende personlig ejede virksomheder skal 
individuelt behandles af EKF. I tilknytning til en ansøgning skal EKF 
modtage det seneste revisorudarbejdede virksomheds- og personlige 
regnskab med specifikationer og kapitalforklaring/formueopgørelse. 
Ansøgende pengeinstitut skal ved ansøgning bekræfte, at kunden har 
haft en positiv konsolidering i minimum 1 af seneste 3 regnskabsår, jf. 
pengeinstituttets egne retningslinjer.

4 Se definition på Konkret Anvendelig Kreditfacilitet i afsnit 4



D.10: Hvad hvis pengeinstituttet har markeret 
OIV/OIK på virksomheden?

Pengeinstituttet skal ved ny ansøgning, forhøjelse, genrating eller 
forlængelse oplyse om virksomheden er OIV/OIK5 markeret i 
pengeinstituttet.    

E. Kredittyper 

E.1: Hvordan defineres en Kreditfacilitet? Kreditfacilitet er en fællesbetegnelse for en kredit, et lån og/eller 
garanti, som EKF kautionerer for med op til 80 pct. Kreditfaciliteten kan 
være generel, konkret anvendelig eller et lån.

E.2: Hvad er en Generel Kreditfacilitet? En generel kreditfacilitet er en kreditfacilitet, der ikke er tilknyttet en 
specifik eksportforretning, som for eksempel en driftskredit eller 
garantiramme. Kaution for en Generel Anvendelig Kreditfacilitet kan 
løbe op til 3 år med mulighed for forlængelse.

E.3: Hvad er en Konkret Anvendelig 
Kreditfacilitet

Konkret anvendelige kreditfacilitet er en kreditfacilitet, der er tilknyttet 
en specifik eksportforretning eller forretning til dansk 
eksportvirksomhed, hvor indfrielsestidspunktet for kreditfaciliteten er 
kendt, som for eksempel en oparbejdningskredit eller 
forudbetalingsgaranti. 

Ansøgninger om kaution for en Konkret Anvendelig Kreditfacilitet, skal 
vurderes individuelt af EKF og alene ansøges, hvis en eller begge af 
følgende forhold er gældende:

1) Virksomheden opfylder ikke vilkårene for at få en kaution for en 
Generel Anvendelig Kreditfacilitet.

2) Der søges om at fravige tabsbegrænsningen, jævnfør punkt 5.1.1 i de 
Generelle Vilkår.

Dækker eksportkautionen en Konkret Anvendelig Kreditfacilitet kan 
størrelsen af kreditten svare til højst 100 pct. af 
oparbejdningsomkostningerne.

Løbetid for en kaution for en Konkret Anvendelig Kreditfacilitet, kan 
følge den specifikke eksportforretning. EKF kan stille krav om andel i 
Pengeinstituttets sikkerheder. Eksempel på krav om andel af 
virksomhedspant:

"Kautionstager skal sikre, at aktiver, der vedrører ordrer, som er 
finansieret under Kreditfaciliteter, omfattet af Kautionen, skal indgå i 
virksomhedspant på min. DKK [        ] stillet af Debitor overfor 
Kautionstager. De generelle vilkårs punkt 5.1.6 finder ikke anvendelse for 
så vidt angår virksomhedspantet, idet realisationsprovenu af fordringer 
eller aktiver vedrørende [ordrebeskrivelse], der er finansieret under 

5 Objektiv Indikation på Værdiforringelse / Objektiv Indikation på Kreditforringelse



Kreditfaciliteten forlods skal anvendes til at nedbringe trækket på 
Kreditfaciliteten.”

E.4: Hvad er en Kaution for Anlægslån? Anlægslån er en kreditfacilitet tilknyttet for eksempel investering i 
produktionsanlæg og bygninger i Danmark eller udlandet og køb af 
udenlandske selskaber. Løbetiden på Kaution for Anlægslån vurderes 
med baggrund i aktivet, der skal finansieres. 

Det kræves, at pengeinstituttet har pant eller 
ejendomsforbehold(leasing) i det finansierede aktiv eller andet 
tilfredsstillende pant, til sikkerhed for anlægslånet. Hvis EKF skal vurdere 
om der kan fraviges kravet om tabsbegrænsning, skal pengeinstituttet 
have førsteprioritetspant i aktivet.

E.5: Hvad er muligheder for at få 
Eksportkaution på allerede etablerede 
kreditter/lån? 

Det er en betingelse for bevilling af ny eksportkaution, at kautionen 
dækker en udvidelse af den pågældende virksomheds kreditfaciliteter.  

E.6: Kan en kaution overføres fra andet 
pengeinstitutet?

Eksportkautionen kan i forbindelse med skift af pengeinstitut 
overdrages til et andet pengeinstitut.

Det nye pengeinstitut skal indsende en ansøgning via EKF’s 
mailansøgningsformat.

Når en skriftlig opsigelse er modtaget fra det oprindelige pengeinstitut 
via mail til smv@ekf.dk, udstedes den endelige kaution til det nye 
pengeinstitut. Pengeinstitutterne skal således indbyrdes være enige om 
tidspunktet for overførsel af eksportkautionen.

F. Præmie

F.1: Hvordan beregnes kautionspræmien på 
kaution SMV virksomheder?

Minimumspræmierne for SMV, baseres på en rating, som EKF udarbejder 
med baggrund i kreditmodel. 

Hvis det samlede kautionsansvar på SMV virksomheden er DKK 25 mio. 
eller højere, vil præmien altid blive fastsat individuelt, bl.a. med baggrund 
i pengeinstituttets rentemarginal, dog ikke lavere end 
minimumspræmierne. 

F.2: Hvordan beregnes kautionspræmien på 
kautioner til Store Virksomheder?

Præmien blive fastsat individuelt, bl.a. med baggrund i pengeinstituttets 
rentemarginal.

mailto:smv@ekf.dk


F.3: Hvem skal betale kautionspræmien? Præmien faktureres pengeinstituttet, som er kautionstager. 
Pengeinstituttet kan aftale med virksomheden hvorledes præmien 
afregnes. Virksomheden kan til enhver tid få oplyst den gældende 
kautionspræmie ved henvendelse til EKF.

F.4: Hvor ofte skal der betales præmie? Kautionspræmien betales – som udgangspunkt – årligt forud. På kaution 
for anlægslån aftales det individuelt. I særlige tilfælde kan det aftales, at 
præmien betales f.eks. kvartalsvis med baggrund i aktuel træk på 
kreditfaciliteten. 

Hvis præmien til EKF opkræves med udgangspunkt i aktuelt træk under 
kreditfaciliteten i perioden, skal Pengeinstituttet indsende opgørelse over 
træk i perioden til EKF, hvorefter EKF udsteder præmiefaktura. 
Regnearket – Saldoforløb – der forefindes på EKF-online, skal anvendes. 
Pengeinstituttet kan efter aftale med EKF anvende anden metode. 
Pengeinstituttets indberetning skal dokumenteres med udskrift fra 
Pengeinstituttets kontosystem el. lign.

F.5: Hvor ofte genfastsættes 
kautionspræmien?

For flerårige kautioner skal der ske en årlig revurdering af virksomheden. 
Kautionspræmien kan variere i kautionsperioden, såfremt EKF’s 
kreditvurdering af virksomheden varierer. 

Pengeinstituttet ansøger om genrating gennem EKF’s 
mailansøgningsformat og modtager derefter en ny præmiesats. 
Genrating skal senest ske ved udløbet af det kvartal, hvor virksomheden 
er forpligtet til at aflægge nyt årsregnskab. Eksempel; hvis virksomheden 
har regnskabsafslutning den 31.12, skal indtastningskemaet indsendes til 
EKF senest den kommende 30.06. 

F.6: Hvad er etableringsgebyret? EKF opkræver etableringsgebyr for nye kautioner, hvor det samlede 
kautionsansvar på virksomheden er DKK 25 mio. eller højere eller i særligt 
ressourcekrævende sager. Etableringsgebyret vil udgøre minimum 25% 
af det etableringsgebyr, som pengeinstituttet opkræver.

Eksempel:
Pengeinstituttet kræver DKK 100.000 i etableringsgebyr. EKF modtager 
DKK 25.000 heraf. Hvis pengeinstituttet ønsker gebyr på DKK 100.000 
eksklusiv gebyret til EKF, vil virksomhedens samlede gebyr udgøre DKK 
125.000 (DKK 100.000 til pengeinstituttet og DKK 25.000 til EKF). 

G. Dansk Økonomisk Interesse (DØI)

G.1: Hvad er Dansk Økonomisk Interesse (DØI) EKF skal vurdere – udover den kreditmæssige risiko på 
virksomhederne – virksomhedens bidrag til dansk økonomi. 

Kravet er, at virksomheden(koncernen) minimum skal have en 
eksportomsætning, der udgør 20% af virksomhedens samlede 
omsætning i senest aflagte regnskab.



EKF kan anmodes om at fravige fra kravet om historisk 
eksportomsætning under givne forudsætninger:

1) Kautionen dækker finansiering af en tidsafgrænset eksportordre 
(Konkret anvendelig kreditfacilitet) eller

2) Finansieringsbehovet er eksportrelateret, dvs. understøtte 
virksomhedens nuværende og fremtidige øgede eksportomsætning. 
Dette sandsynliggøres ved f.eks. budget, indgået rammeaftale med 
udenlandsk køber eller forretningsplan.

G.2: Hvad er eksportomsætning? Virksomhedens eller dennes koncerns omsætning til et udenlandsk 
marked eller omsætning til en dansk eksportvirksomhed eller 
virksomhedens omsætning til virksomheder og personer, som 
opholder sig i Danmark, men som ikke er permanent hjemmehørende 
eller bosiddende i Danmark (turister).

Eksportomsætningen kan f.eks. dokumenteres med årsrapporter, 
revisorerklæring, indgået eksportkontrakt og omsætning på 
udenlandske kreditkort (turister).  

H. Erklæringer 

H.1: Hvad er en virksomhedserklæring? Virksomheden tiltræder ved underskrift af virksomhedserklæring, at 
virksomheden opfylder kravene til eksportomsætning mv. 
Pengeinstituttet har ingen pligt til at foretage en selvstændig prøvelse 
af, om virksomheden overholder virksomhedserklæringens krav til 
eksportomsætning, men har pligt til at påse, at der ikke er fejl og 
mangler ved virksomhedserklæringen.

Erklæringen kan rekvireres ved henvendelse til EKF eller findes på 
www.ekf.dk

H.2: Hvordan vurderer EKF virksomhedens 
CSR (Corperate Social Responsebility)?

Virksomheden tiltræder ved underskrift af virksomhedserklæring, at 
virksomheden opfylder kravene til CSR mv. Ved nye kautioner over 
DKK 25 mio. foretager EKF en individuel vurdering af virksomheden. 

I. InnovFin

I.1: Hvad er InnovFin? Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og EKF har indgået en aftale om, at EKF kan 
genforsikre kautioner udstedt til innovative SMV og MMV virksomheder under 
”InnovFin – EU Finance for Innovators”. 

Kautionspræmien til SMV og MMV kan reduceres, hvis virksomheden opfylder 
mindst ét af EIF’s innovationskriterier. 

http://www.ekf.dk/


I.2: Hvordan søges der om kaution 
med InnovFin?

Pengeinstituttet søger ny kaution via EKF’s mailansøgningsformat og markerer at 
der ønskes InnovFin. I forbindelse med ansøgning skal der vedhæftes InnovFin-
erklæring, hvor virksomheden og banken har vurderet om et af InnovFin 
kriterierne er opfyldt. Erklæringen findes her: Link

EKF vil efter modtagelse af ansøgningen foretage en vurdering af, om 
innovationskriterierne er opfyldt.

I.3: Hvilke innovationskriterier 
findes der?

Der er 14 kriterier, hvor virksomheden alene skal opfylde 1. Kriterierne kan findes 
her: Link

I.4: Hvor stor kan en InnovFin 
kaution være?

Kreditfaciliteten skal minimum være DKK 200.000 og kan maksimalt være DKK 
55.000.000.  

I.5: Hvor lang kan løbetiden være 
på en InnovFin kaution?

Løbetiden på kreditfaciliteten skal minimum være 12 måneder og kan maksimalt 
være 10 år. 

Løbetiden på en kreditfacilitet med Kaution for Anlægslån er maksimalt 10 år. 
Første afdrag på anlægslånet skal ske tidligere end 6 måneder efter startdato for 
kautionen.

Løbetiden på en kaution for en Generel Kreditfacilitet eller en Konkret 
Anvendelige Kreditfacilitet kan maksimalt være 36 måneder (3 år). Hvis InnovFin 
kautionen ønskes forlænget, skal kreditfaciliteten omlægges til et lån. Den 
maksimale løbetid fra etableringsdato til slutdato er 10 år.  

I.6: Hvilken dokumentation skal 
der indsendes til EKF?

o Udfyldt og underskrevet Virksomhedserklæring. Underskriftsdato på 
Virksomhedserklæringen skal være senest 30 dage før ansøgningstidspunktet.

o ”InnovFin kriterier” udfyldt og underskrevet af virksomheden, som findes 
under Dokumenter – Eksportkaution på EKF Online. Dokumentet udfyldes af 
virksomheden. Underskriftsdato på ”InnovFin kriterier” skal være senest 30 
dage før ansøgningstidspunktet. 

o Oplysninger om aftalt rentemarginal, under forudsætning om kaution fra EKF..

I.7: Hvordan beregnes InnovFin 
præmien?

Nedenfor er opstillet eksempler på InnovFin minimumspræmier til SMV.

Kautionspræmie – InnovFin – Eksempler til SMV

I.8: Hvor kan der læses mere om 
InnovFin?

www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-
guarantee-facility/  

https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/Rabat-paa-EKF-
kautioner-til-innovative-virksomheder.aspx

https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Documents/innofin-kriterier-eksportoer-erklaering-14SEP2016.pdf
https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/Rabat-paa-EKF-kautioner-til-innovative-virksomheder.aspx
https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/Rabat-paa-EKF-kautioner-til-innovative-virksomheder.aspx
https://www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/Rabat-paa-EKF-kautioner-til-innovative-virksomheder.aspx


J. Likviditetskaution

J.1: Hvad er en Likviditetskaution? Likviditetskaution kan anvendes på virksomheder, der har eller 
forventer at opleve fald i omsætningen pga. spredningen af COVID-19 
(Coronavirus). 

Der henvises til særskilt FAQ og vilkår for Likviditetskaution

https://ekf.dk/coronavirus

.

https://ekf.dk/coronavirus


Bilag 1: Oversigt over kautionstyper 
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