
 

  

 

 

Hjälp till garantiansökan 

Länk till interaktiv garantiansökan 

Uppgifter om sökanden 

Uppdragsgivare Ange bolagets (sökandens) namn och fullständiga adress. Ange också 

kontaktperson hos er, samt telefonnummer, e-mailadress och 

organisationsnummer. 

Konto för kostnader Ange ert kontonummer i Nordea Sverige som ska belastas för kostnader. Om 

ni inte har ett konto i Nordea Sverige, vänligen ange fakturaadress. Länk till 

prislista. 

Garanti utfärdas för annans 

räkning 

Om garantin ska utfärdas för annans räkning, t ex dotterbolag, anger ni namn 

och adress för det bolaget. Om vi ska belasta det bolagets konto i Nordea 

Sverige uppger ni detta kontonummer. (Observera att det är viktigt att 

sökanden har fullmakt från kontohavaren.) 

Garantivillkor 

Garantityp Välj typ av garanti utifrån vad garantin ska säkerställa, t ex förskott eller 

fullgörande. Om garantitypen saknas så väljer ni ”Annan garanti”. 

Garantibelopp Ange valutaslag och garantibelopp. (Om valutaslaget saknas, välj en annan 

valuta och korrigera senare för hand.) 

Upphörandedag Om garantin inte har någon upphörandedag anger ni att den gäller tillsvidare, 

dvs utan tidsbegränsning. 

Form för garantin • Accessorisk garanti (borgensförbindelse) – utfärdas normalt sett endast 

inom Sverige. 

• Demandgaranti – betalning på första anfordran – är den vanligaste 

garantitypen inom internationell handel. 

• Standbyremburs – utfärdas ofta till USA, och till vissa länder i Asien och 

Latinamerika. 

Garantins språk Om garantin ska utfärdas på annat språk än engelska eller svenska behöver 

det godkännas av Nordea. 

Tillämpligt regelverk • Uniform Rules for Demand Guarantees är det vanligaste 

garantiregelverket, erkänt över hela världen - det  regelverk som Nordea 

rekommenderar. 

• International Standby Practices – det regelverk för standbyremburser som 

Nordea rekommenderar. 

• Utan regelverk –  i vissa fall finns inget regelverk föreskrivet och då 

gäller endast underliggande garantitext och tillämplig lag. 

• Om annat regelverk än ovanstående ska vara tillämpligt behöver det 

godkännas Nordea. 

https://tfgp.nordea.com/GuaranteePortal/guaranteeFormSWETabReg.do
https://www.nordea.se/foretag/produkter/handel-med-utlandet/utlandsk-bankgaranti.html
https://www.nordea.se/foretag/produkter/handel-med-utlandet/utlandsk-bankgaranti.html


 

  

Lag och jurisdiktion Om annan än svensk lag och jurisdiktion ska vara tillämplig, behöver det 

godkännas av Nordea. 

Uppgifter om garantin 

Konto för 

förskottsbetalning / 

restbetalning 

Om en demandgaranti ska utfärdas, ska kontot dit förskottet eller 

restbetalningen ska betalas anges i garantin. Det är normalt samma konto som 

ni anger på er faktura. 

Referensnummer Sökandens referensnummer anges om ni har en egen referens som ni vill ska 

anges på Nordeas avier (anges ej i själva garantin). Om referens saknas ange 

NA (Not applicable), eller liknande. 

Underliggande avtal Ange Kontrakt/ Order/ Avtal samt nummer och datum.  

Ange varubeskrivning som ska anges i garantin. Det är viktigt att det är tydligt 

vilka varor som avses, inte endast modellbeteckning eller liknande. Observera 

- om garantitexten ska vara på annat språk än engelska eller svenska, ber vi er 

att översätta varubeskrivningen till engelska. 

Garantitext Ange om garantin ska utfärdas enligt Nordeas standard, enligt tidigare 

garantinummer eller enligt bifogad garantitext. 

Bilagor Ange om garantitext eller avtal biläggs. Observera att Nordea kommer att 

utfärda garantin baserat uppgifterna i ansökan, Nordea tar inte ansvar för att 

läsa eventuella avtal. 

Uppgifter om parterna 

Förmånstagare Ange namn och fullständig adress till förmånstagaren. 

Hur ska garantin skickas? • Brev – direktgaranti – skickas som brev till sökanden, förmånstagaren 

eller tredje part (tredje part kan t ex vara dotterbolag för vilkens räkning 

garantin utfärdats). 

Brev utanför Sverige skickas normalt med kurir. Då behövs en gatuadress 

(ej postbox), en kontaktperson och ett telefonnummer till mottagaren. 

• SWIFT – Garantin ska utfärdas av en utländsk bank mot Nordeas 

motgaranti (fyrpartsgaranti). Motgarantins upphörandedag infaller 

normalt två till fyra veckor efter den utländska bankens garanti pga 

handläggningstid för korrespondens. Ibland är motgarantin dock helt utan 

tidsbegränsning. (Observera att två bankkostnader då uppstår.) Ange även 

förmånstagarens bank. 

• SWIFT – Garantin ska aviseras genom en utländsk bank (utan åtagande 

för den banken). Notera att den utländska bankens aviseringskostnad 

tillkommer. Ange även förmånstagarens bank. 

Övriga uppgifter Övriga uppgifter. Här kan ni lämna övrig information, t ex kontaktuppgifter 

till förmånstagaren om garantin ska skickas med SWIFT. 

Godkänn Nordeas allmänna villkor och skapa ett pdf-dokument. Denna skrivs ut och firmatecknas av 

sökanden, innan den sedan skickas i original till kundansvarig i Nordea. 

 


