BFG - Garantiramme
En BFG garantiramme tildeles virksomheden på grundlag af en individuel vurdering af
virksomhedens kreditværdighed. Hvis de økonomiske forhold er tilfredsstillende, vil rammen blive
ydet blanco. Ellers kan der blive tale om en vis sikkerhed for garantirammen.
Virksomheden kan få en garantiramme på op til 20 mio. kr.
Garantierne stilles på konkurrencedygtige vilkår:
Præmiesats
Garantirammer under 3 mio. kr.: 1,25 % p.a.
Garantirammer på 3 mio. kr. eller derover, men under 5 mio. kr.: 1,10 % p.a.
Garantirammer på 5 mio. kr. eller derover: Individuelt i intervallet 1,00% - 0,75% p.a.
Hvis den beregnede præmie for en garanti for et kvartal er mindre end 110 kr., bliver
kvartalspræmien dog rundet op til 110 kr.
Hvis udnyttelsen under garantirammen ikke er så stor, bliver den beregnede
kvartalspræmie rundet op til 2.500 kr. (eksempelvis under 800.000 kr. for en ramme på
op til 3 mio. kr. – eller under ca. 1,3 mio. kr. for en ramme på over 5 mio. kr.). Denne
minimumspræmie træder først i kraft et år efter etableringen af garantirammen, således
at udnyttelsen kan blive ”bygget op” først.
Præmien bliver beregnet på hver enkelt garanti, men den bliver opkrævet samlet for
hele garantiengagementet i én kvartalsopkrævning.
Hvis en garanti er blevet nedskrevet eller frigivet i det foregående kvartal, vil den for
meget opkrævede præmie blive modregnet på præmieopkrævningen. På den måde
betales præmien kun af den sum, garantien til en hver tid er nedskrevet til.
Ekspeditionsgebyr 400 kr. opkræves på kvartalsopkrævningen for garantier, der er
oprettet eller nedskrevet i det forløbne kvartal. Der beregnes ikke gebyr, når garantien
ophører.
Etableringsgebyr 1.000 kr. opkræves ved etablering og forhøjelse af en garantiramme.
Årsgebyr 750 kr. opkræves hvert år pr. 1. juli.
Andre fordele ved garantirammen:
Rammeaftale, der i princippet fungerer som en ”garanti-kassekredit”, hvorunder I kan
trække garantier uden at skulle søge om bevilling fra sag til sag. På garantirammer
under 3 mio. kr. vil der dog blive foretaget en individuel bevilling af ansøgte garantier,
som udgør mere end 20% af garantirammens maksimum.
Online-løsning, som giver mulighed for en enkel administration via Internettet, hvorved
bestilling og opfølgning gøres lettere.
Aflastning af bankengagement. Når vi udsteder garantierne, forbedres jeres
lånemuligheder i banken.
Enkel administration. Hvis jeres kunde ikke har reklameret over mangler i forbindelse
med udløbet af 1 års og 5 års perioden, bliver garantien automatisk nedskrevet og
frigivet. Det kalder vi ServiceKonceptGrøn.
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