INTERNATIONALE GARANTIER
- et spørgsmål om erstatning

Hvad der gælder i Danmark, gælder nemlig ikke
altid i udlandet. F.eks. er det i nogle lande helt
normalt, at man ikke respekterer garantiens udløbsdato. Det kan også være et lovmæssigt krav,
at garantien skal stilles af en lokal bank mod
Danske Banks kontragaranti. En kontragaranti er
når Danske Bank anmoder en korrespondentbank
om at stille en garanti og denne bank kræver
sikkerhed (kontragaranti) i form af en garanti fra
Danske Bank.

At handle med virksomheder i udlandet er ikke det
samme som at handle med danske virksomheder.
Alene afstanden gør en forskel. Begge parter kan
komme ud for ubehagelige overraskelser, der medfører, at den indgåede kontrakt ikke kan overholdes.
Derfor vil parterne ofte forlange en form for sikkerhed – f.eks. en international garanti.
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Hvad er en international garanti?
En international garanti er et enkelt og praktisk
redskab, der sikrer virksomheden eller samhandelspartneren en erstatning i tilfælde af kontraktbrud. Der
findes f lere forskellige garantityper, og der er intet i
vejen for, at der indgår f lere typer internationale
garantier i kontrakten. Se en oversigt over internationale garantier på næste side.
Hvad skal du være særligt opmærksom på ved forhandlinger om internationale garantier?
•

Forholdene i samhandelspartners hjemland.
Det er vigtigt, at du kender forholdene i de lande,
din virksomhed handler med – og at du overvejer
og præciserer alle betingelser, før din virksomhed skriver under.

TF0006 2009.12

•

Rækkefølge har stor betydning
Selve rækkefølgen af de enkelte bankforretninger
har stor betydning ved projekter i udlandet. F.eks.
kræver eksportører ofte en remburs udstedt til
sikkerhed for betaling af varen. Importøren ønsker
samtidig, at der stilles bankgaranti for levering af
varen/udførelse af arbejdet. Og hvad skal udstedes først – remburs eller garanti?
Enkelte danske eksportører har været ude for, at
den udenlandske importør har fremsat krav under
den stillede bankgaranti, før eksportøren overhovedet har set rembursen. At gøre krav under en
garanti vil sige at importøren kræver betaling
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under garantien pga. misligholdelse af kontrakten.
Sådanne problemer undgår du, hvis garantien
indgår som et af dokumentkravene i rembursen,
dvs. at garantien underlægges rembursens betingelser.
•

Betaling under internationale garantier
Det er vigtigt, at I aftaler betingelserne for betaling af et eventuelt krav under garantien. Skal
der udbetales blot mod en simpel erklæring om
misligholdelse (anfordringsgaranti), eller skal
banken afvente et forlig mellem parterne – alternativt en retslig afgørelse (vilkårsgaranti)? Det er
nødvendigt, at dette forhold fremgår tydeligt af
garantiteksten, så alle parter er klar over, hvornår
kravet skal betales. Det er vores erfaring, at man
i visse lande ikke accepterer vilkårsgarantier.
Vi anbefaler, at du tager os med på råd omkring
garantiteksten.

Hvem er parterne i et garantiforhold?
1. garantirekvirenten – den, der bestiller garantien
(ordregiver).
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2. garanten – den bank, der garanterer for, at det aftalte erstatningsbeløb kan udbetales, hvis ordregiveren misligholder aftalen.
3. garantibeneficianten – den, i hvis favør garantien
er udstedt (modtager).
Hvad er de mest benyttede garantityper?
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Tilbudsgaranti (Bid Bond)
Tilbudsgarantien sikrer, at der betales en aftalt erstatning, hvis eksportøren misligholder sine tilbudsforpligtelser under en international licitation (tilbudsrunde). Ofte er en sådan garanti en betingelse for, at
eksportørens tilbud overhovedet kan komme i betragtning.
Arbejds- eller leverancegaranti
(Performance Bond)
Arbejds- eller leverancegarantien sikrer, at der betales en aftalt erstatning, hvis eksportøren ikke opfylder sine forpligtelser over for importøren. Det kan
f.eks. dreje sig om levering eller om funktion og
kvalitet. Denne garanti udgør typisk 10-20 procent
af kontraktens værdi.
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Forskudsgaranti (Advance Payment Bond)
Forskudsgarantien bruges primært i forbindelse
med kontrakter på store kapitalgoder, hvor det er
aftalt, at importøren skal betale en del af købesummen som forskud, ofte mellem 10 og 30 procent.
Forskudsgarantien sikrer, at eksportøren tilbagebetaler dette forskud, hvis de kontraktmæssige forpligtelser ikke bliver overholdt.
Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond)
Tilbageholdelsesgarantien bruges, hvor det er aftalt,
at den rate, som ville være tilbageholdt i garantiperioden (f.eks. 12 måneder efter at varen er afleveret) bliver udbetalt med det samme. Tilbageholdelsesgarantien sikrer, at eksportøren tilbagebetaler denne rate, hvis de kontraktmæssige forpligtelser ikke bliver overholdt.

Kontragarantier
I visse lande er det et lovmæssigt krav, at garantien
skal udstedes af en lokal bank mod kontragaranti fra
Danske Bank. En sådan kontragaranti er altid betalbar på første anfordring (Dvs. at den garantiudstedende bank ved modtagelse af krav, der opfylder
garantiens betingelser, straks skal betale under
garantien).
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Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
Betalingsgarantien sikrer, at importøren overholder
sine betalingsforpligtelser over for eksportøren.
Betalingsgarantien kan også etableres som en påtegning på en veksel, en såkaldt avalpåtegning. En
avalpåtegning betyder at en bank garanterer for
importøren og derved indestår banken for betalingen af vekslen.
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Figuren viser et eksempel på brug af kontragaranti i
en eksportforretning.

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K
Telefon 33 44 00 00 , Fax 33 44 28 85

INTERNATIONALE GARANTIER
- et spørgsmål om erstatning

1. Kontrakten indgås mellem importør og eksportør.
2. Eksportør beder sin bank om at udstede en
garanti.
3. Eksportørs bank anmoder importørs bank om at
udstede garantien mod kontragaranti fra eksportørs bank.
4. Importørs bank udsteder garantien i favør af importør.
Internationale garantier i Business Online
Du kan let og effektivt håndtere dine internationale
garantier i vores Business Online system. Se vores
faktaark ”Trade Finance i Business Online”.

Kontakt os
Danske Bank har stor erfaring med udenrigshandel,
herunder internationale garantier.
Vi har daglig kontakt med banker overalt på kloden
og mange års erfaring i at behandle garantiforretninger. Med vores globale net af korrespondentbanker kan vi ekspedere internationale garantier i
et hvilket som helst land i verden.
Ønsker du rådgivning om internationale garantier,
er du velkommen til at kontakte os.
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Du finder kontaktoplysningerne på
www.danskebank.dk/tradefinance.
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