
Varför bankgaranti?
När det i ett kontrakt fi nns åtaganden som behö-
ver säkerställas, såsom betalning eller leverans, 
kan en bankgaranti användas. En bankgaranti 
är ett åtagande från uppdragsgivarens bank 
att kompensera förmånstagaren i det fall upp-
dragsgivaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 
kontraktet. Det kan vara en utebliven betalning 
eller utebliven leverans av en vara eller tjänst. 
Bankgarantin ger då förmånstagaren en ekono-
misk kompensation för den uteblivna fullgörelsen 
av åtagandet.

Olika bankgarantier
Det fi nns olika typer av bankgarantier och det är 
därför viktigt att tänka igenom vilket åtagande 
garantin skall täcka så att den bankgaranti som är 
bäst anpassad till situationen används. 

Vanliga typer av garantier där säljaren är 
uppdragsgivare är:

Anbudsgaranti
Täcker köparens förlust i det fall att säljaren väg-
rar att teckna kontrakt, drar tillbaka sitt anbud 
eller inte kan ställa ut begärd fullgörandegaranti.
Förskottsgaranti
Täcker återbetalning av erhållet förskott i det fall 
leverans uteblir.
Fullgörandegaranti
Täcker säljarens samtliga åtaganden enligt kon-
traktet.
Garantitidsgaranti
Täcker säljarens åtaganden under garantiperio-
den.
Betalningsgaranti
Utfärdas vanligen i samband med ett större bygg-
projekt. Den består av två delar, dels ett åtagande 

Svenska bankgarantier
– skapar trygghet i din affär

Vid handel med varor och tjänster krävs det ibland att parterna säkerställer sina 

åtaganden i kontraktet. Detta kan göras genom en bankgaranti som skapar trygghet 

i affärsrelationen. En bankgaranti kan, beroende på sin utformning, fungera som en 

säkerhet genom hela kontraktets livslängd, och kan ibland vara aktuell redan i sam-

band med att ett anbud lämnas. 
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under entreprenadtiden, vilken är den tid under 
vilken byggnationen färdigställs, dels ett åtagande 
under garantitiden.

Vanliga typer av garantier där köparen är 
uppdragsgivare är:

Betalningsgaranti
Täcker köparens åtagande att erlägga betalning 
och kan utfärdas för en enskild leverans eller för 
löpande leveranser.
Hyresgaranti
Avser att säkerställa en hyresgästs förpliktelser 
att betala hyra. Garantin omfattar normalt inte 
eventuell rätt till skadestånd eller andra betal-
ningsförpliktelser enligt hyreskontraktet. 
Tullgaranti
Vid import av varor kan den som importerar 
lämna en garanti till Tullverket för att få en enk-
lare hantering av tullar och andra avgifter.

När sker utbetalning under en bankgaranti?
Svenska bankgarantier utfärdas, med få undan-
tag, som borgensförbindelser i form av proprie-
borgen d.v.s. så som för egen skuld. Bankens 
skyldighet är då att verkställa betalning under 
bankgarantin antingen:
• när uppdragsgivaren medger betalnings-

skyldighet

eller 

• när ärendet hänskjuts till domstol eller skilje-
dom och det fi nns en lagakraftvunnen dom.

Är ni intresserad av bankgarantier är ni välkom-
men att ringa er kontaktperson.
Ni kan också vända er till Kundcenter
Företag på telefon 0771-33 55 99

Uppdragsgivaren
- kund i Nordea

Nordea
(garantiutställare)

Förmånstagaren

Ansökan och avtal 
om garanti

Avtal
(affärskontrakt)

Levererans och betalningar

Bankgaranti


