TIL GIEK / Eksfin
Retningslinjer for ordning for risikoavlastning av garantier stilt til Reisegarantifondet
1.1

MIDLERTIDIG RISIKOAVLASTNINGSORDNING FOR GARANTIER STILT
TIL REISEGARANTIFONDET

Ordningen er godkjent av ESA som lovlig statsstøtte. Ordningen er midlertidig og omfatter risiko
under garantier stilt av bank/forsikringsselskap (og avlastet under reisegarantiordningen) til
Reisegarantifondet innen 31.12.2021 for salg av pakkereiser i perioden 1. juli 2021 til 31.12.2022.
Krav om utbetaling under Reisegarantiordningen må være meldt Reisegarantifondet før 31.12.2022.
1.1.1 FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Formålet med den midlertidige risikoavlastningsordningen for garantier stilt til Reisegarantifondet er
å opprettholde et tilstrekkelig tilbud av garantier for pakkereisearrangører, gjennom å tilby
risikoavlastning til banker og forsikringsselskaper som stiller slik garanti til Reisegarantifondet.
Målgruppen for ordningen er pakkereisearrangører som via bank eller forsikringsselskap stiller
garanti til Reisegarantifondet. Forvalterens (GIEK/Eksfin) avtalemotpart er
banken/forsikringsselskapet som stiller garanti.
1.1.2 KRITERIER FOR TILBUD OM GARANTI
Anvendelse
Garanti/ Reforsikring (med dette menes både garanti til bank og reforsikring til forsikringsselskaper)
av bankers og forsikringsselskapers porteføljer av garantier stilt til Reisegarantifondet for små og
mellomstore pakkereisearrangører kan gis under ordningen. Små og mellomstore bedrifter er
avgrenset iht. EU-kommisjonens rekommendasjon 2003/361.
Garantiens /Reforsikringens omfang og garantimottaker
Ordningen er åpen for banker og forsikringsselskaper som stiller garantier til Reisegarantifondet for
små og mellomstore pakkereisearrangører. Det kan gis tilsagn om garantier/reforsikring som dekker
50 pst. av tap i bankenes og forsikringsselskapenes porteføljer av slike garantier innenfor rammene
som fremgår av disse retningslinjene og tillegg til tildelingsbrev om ordningen.
Garantier/Reforsikring kan ikke ytes overfor banker eller forsikringsselskaper som, 31. desember
2019, var i vanskeligheter i henhold til artikkel 2 (18) av EU-kommisjonens regulering No 651/2014
av 17. juni 2014 (the General Block Exemption, GBER).
Garantien/Reforsikringen dekker tap hos bankene og forsikringsselskapene som stammer fra
garantiene, basert på de respektive individuelle kontraktsvilkår.
1.1.3 . SPESIFISERTE STANDARDVILKÅR
Krav og vilkår for Garantien/reforsikringen
a) Garantien/Reforsikringen gir 50 pst. risikoavlastning for alle garantier, uavhengig av
størrelse, som er stilt til Reisegarantifondet for små og mellomstore pakkereisearrangører.

b) Rammen under ordningen skal fordeles på banker og forsikringsselskaper som stiller slike
garantier til Reisegarantifondet, dels i henhold til deres historiske markedsandeler, men med
avsetning av en pott som skal fordeles når en har fått oversikt over etterspørselen.
c) Garantien/Reforsikringen skal gjelde hele porteføljen av garantier som kvalifiserer for
reforsikring, og det vil ikke være anledning for banken/forsikringsselskapet å unnta
enkeltkunder fra ordningen, med unntak av garantier for større bedrifter som ikke
kvalifiserer under ordningen.
d) Avtalene om risikoavlastning kan ha varighet ut 2022, men de kan sies opp når som helst av
GIEKs avtalemotpart med minimum 1 måneds oppsigelsestid. GIEK kan ikke si opp avtalen
med mindre avtalemotpart har misligholdt noen del av avtalen.
e) Banker og forsikringsselskaper som ønsker å benytte ordningen skal i skriftlig søknad opplyse
om omfanget av garantier som er stilt til Reisegarantifondet på nåværende tidspunkt, samt
omfanget av garantier som tenkes stilt til Reisegarantifondet overfor pakkereisearrangørene
i 2021-2022. Dette gjøres for å sikre at ordningen er fleksibel og kan romme at
banker/forsikringsselskaper øker sin eksponering overfor Reisegarantifondet ved at de stiller
garanti for nye kunder, men fortsatt under forutsetning at disse er pakkereisearrangører og
medlem av Reisegarantifondet.
f) Banken/forsikringsselskapet får dekket kostnader knyttet til administrasjon av garantiene
som er stilt, med inntil 30 pst. av premieinntektene. De øvrige inntektene skal deles iht.
risikodeling, slik at banken/forsikringsselskapet maksimalt kan beholde 65 pst. av inntektene
og minimum 35 pst. av inntektene videreføres til staten v/forvalter av ordningen
g) Gjenvinning og proveny ved salg av sikkerheter skal bli allokert i henhold til risikodelingen.
Garantien/Reforsikringen endrer ikke juridiske rettigheter og forpliktelser mellom
banken/forsikringsselskapet og poliseholder. Dette inkluderer også
bankens/forsikringsselskapets ansvar knyttet til å gjennomføre gjenvinning ved mislighold
under garantien/reforsikringen. Banken/forsikringsselskapet skal gjennomføre gjenvinning
som om det var bankens/forsikringsselskapets egenrisiko.
Forhold til annen statsstøtte (kumulasjon)
• Banker/forsikringsselskaper som mottar garanti kan ikke motta statsstøtte som dekker de
samme kostnadene som garantien/reforsikringen.
• Premier som banker/forsikringsselskaper betaler til forvalter for reforsikringen kan ikke
regnes som tapt omsetning under Statens Kompensasjonsordning.
1.1.4 FORVALTNING AV ORDNINGEN
Tilskudd til ordningen
Det gjelder ikke balansekrav for ordningen.
Tilskudd til tap under ordningen, samt tilskudd til administrasjon av ordningen bevilges over
statsbudsjettet, og meddeles forvalter av ordningen i egne tildelingsbrev. Ved opprettelse av
garantiordningen ble det bevilget følgende, jf. Prop. 107 S (2020-2021) og Innst. 489 S (2020-2021:
•

et tilskudd på 420 mill. kroner som tapsfond, jf. Stortingets vedtak i samsvar med Prop. 107 S
(2020-2021) og Innst. 489 S (2020-2021). Forvalter av ordningen skal gi beskjed snarest til
Nærings- og fiskeridepartementet ved behov for økte bevilgninger for dekking av

•

utbetalinger under ordningen. Eventuelt overskytende tilskudd tilbakebetales til statskassen
når ordningen avvikles.
tilskudd på 10 mill. kroner over statsbudsjettet til å dekke administrasjonskostnader for
forvaltning av ordningen.

Videre ble statens andel av premieinntektne fra de reforsikrede garantiene anslått til 15 mill. kroner
i 2021, jf. Prop. 107 S (2020-2021) og Innst. 489 S (2020-2021).

Særskilt om rapportering til Registeret for offentlig støtte
Forvalter av garantiordningen skal som støttegiver registrere reforsikringer ytt under ordningen, per
mottaker, dvs. per bank/forsikringsselskap, til Registeret for offentlig støtte innen 12 måneder fra
det tidspunktet reforsikringen utstedes, jf. EUs Temporary Framework del 4 om "Monitoring and
Reporting".

