
 

 

 

Garantibekreftelse 
 

Eksfin ref: Avtalenummer: [sett inn avtalenummer] 

Bank ref: Lånenummer: [sett inn lånenummer] 

Dato:  [sett inn dato]   

 

Vi viser til garantitilbud fra Eksportfinansiering Norge («Eksfin») til Demo Bank ASA («Banken») vedrørende 

midlertidig lånegarantiordning - likviditetslån til norske næringsdrivende bedrifter for avhjelp/finansiering av 

ekstraordinært høye strømkostnader. Garantitilbudet er akseptert ved skriftlig påtegning fra Banken. Den derved 

inngåtte garantiavtale mellom Eksfin og Banken er tildelt avtalenummer [sett inn avtalenummer] 

(«Garantiavtalen»). 

I henhold til klausul 8 (c) i Garantiavtalen har Banken, via Eksfins kundeportal direct.eksfin.no, rapportert inn et 

lån for avlastning under Garantiavtalen.  

Låntaker: Navn:  

 Organisasjonsnummer:  

Lånebeløp (NOK):  

Dato for åpning av kreditt:  

Løpetid på lånet:  

 

Beregnet garantiprovisjon for garantien er som følger: 

  

[Tabell som viser låneramme, nedbetalingsprofil, løpetid og årlig garantipremie vil fremkomme her] 

 

På de vilkår som fremgår av Garantiavtalen (herunder, uten begrensning forøvrig, klausul 15 (b)), bekrefter vi 

herved at Eksfin garanterer 90% av Bankens utestående under ovennevnte låneforhold med hovedstol begrenset 

oppad til NOK [sett inn beløp tilsvarende 90% av lånebeløpet] pluss 90% av påløpte renter og omkostninger. 

 

Dersom løpetiden på lånet er kortere enn seks (6) år, kan lånet forlenges innen rammen av seks år med 

garantiavlastning fra Eksfin, jfr. klausul 4 (b)(iv) i Garantiavtalen. Banken må registrere en slik eventuell forlengelse 

av løpetiden på lånet i Eksfins kundeportal direct.eksfin.no senest to (2) måneder før låneavtalens til enhver tid 

gjeldende utløpsdato. 

 

Dersom Bankens lånenummer ikke var oppgitt i Bankens innrapportering av låneforholdet, må Banken legge inn 

lånenummeret for garanterte lånet i Eksfins kundeportal direct.eksfin.no senest 30 dager etter dato for denne 

garantibekreftelsen. 

 

Eventuelle krav under Garantiavtalen må være Eksfin i hende senest seks (6) måneder etter at garantien er utløpt, 

jfr. klausul 12 (a)(i) i Garantiavtalen. 

Enhver skriftlig kommunikasjon fra Banken til Eksfin i anledning nærværende sak, skal sendes til strom@eksfin.no 

og inneholde en referanse til Eksfins ovennevnte avtalenummer og Bankens lånenummer. 

 

Eksfin 
Eksportfinansiering Norge 


