
 

 

Tilläggsvillkor vid överlåtelse av fordran med dokumenterad 

självständig betalningsskyldighet 

1. Bakgrund till tilläggsvillkoret 

1.1 Definierade begrepp i detta tilläggsvillkor ska ha de betydelser som framgår av 

garantin och dess allmänna villkor om inte annat anges i detta tilläggsvillkor. En 

hänvisning till en viss punkt ska avse en hänvisning till de allmänna villkoren om 

inte annat anges i detta tilläggsvillkor.  

1.2 Garantitagaren har meddelat EKN att garantitagaren avser att överlåta den fordran 

som gäldenären ska betala till garantitagaren enligt avtalet och som omfattas av 

garantin (”Fordran”). Vad som sägs om överlåtelse gäller även beträffande en 

fullbordad pantsättning av fordran.  

1.3 När en Fordran överlåtits av garantitagaren till en förvärvare som är tillåten enligt 

punkt 3.7 st. 1 eller som skriftligen godkänts av EKN (en ”Förvärvare”) hänvisas 

den till som en ”Överlåten Fordran” i detta tilläggsvillkor. 

1.4 I förhållande till Förvärvare och Överlåten Fordran gäller vad som anges i detta 

tilläggsvillkor. 

1.5 I förhållande till garantitagaren gäller, utöver vad som sägs i punkt 5 i detta 

tilläggsvillkor, de allmänna villkoren för garantin oförändrat. 

2. Förutsättningar för tilläggsvillkorets tillämpning 

2.1 Detta tilläggsvillkor tillämpas när: 

(a) det finns en Överlåten Fordran;   

(b) gäldenären har, antingen i avtalet eller i ett separat dokument, accepterat att 

gäldenärens betalningsskyldigheter enligt de Överlåtna Fordringarna ska vara 

självständiga från och inte påverkas av någon tolkning, tvist, krav eller motkrav som 

uppstår från eller är relaterade till avtalet; och 

(c) Förvärvaren har åtagit sig skyldigheterna enligt punkt 3 i detta tilläggsvillkor. 

3. Förvärvarens åtaganden 

Innan garantitagaren överlåter rättigheter under garantin och motsvarande rättigheter 

enligt en Fordran till en Förvärvare, ska Förvärvaren ha åtagit sig följande 

skyldigheter mot EKN (utan att begränsa garantitagarens skyldigheter gentemot 

EKN):  

(a) Förvärvaren ska utan dröjsmål skriftligen anmäla följande förhållande till EKN: 
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(i) om denne mottar en begäran från gäldenär eller borgensman om ändring av 

betalningsvillkoren eller anstånd med betalning av Överlåten Fordran; 

(ii) om denne inte har tagit emot betalning av en Överlåten Fordran inom en 

månad från förfallodagen; 

(iii) om Förvärvaren tar emot betalning av något belopp som Förvärvaren tidigare 

har rapporterat som försenat enligt punkt (ii); och 

(iv) om Förvärvaren får kännedom om händelser eller omständigheter som 

skäligen kan förväntas orsaka, eller väsentligt öka risken för, en förlust 

(inklusive en gäldenärs eller borgensmans insolvens), i den utsträckning det är 

tillåtet enligt tillämplig lag och annan författning för Förvärvaren att meddela 

EKN. 

(b) Har växlar utfärdats avseende Överlåten Fordran ska protest upptas, om EKN inte 

medger annat. 

(c) Förvärvaren får, om det inte skulle vara olagligt för Förvärvaren att inte vidta sådana 

åtgärder, endast med EKN:s samtycke, vilket inte oskäligen ska vägras eller 

fördröjas, ändra eller säga upp avtalet, förklara hela eller delar av de utestående 

beloppen under en Överlåten Fordran omedelbart förfallna till betalning eller 

förfallna till betalning på anfordran, realisera säkerhet och/eller kräva betalning av 

borgensman.   

(d) Förvärvaren ska agera enligt EKN:s skäliga instruktioner i samband med avtalet och 

den Överlåtna Fordran, vilka bland annat kan innefatta: 

(i) att vidta kommersiellt motiverade inkassoåtgärder avseende Överlåten 

Fordran, även om ersättning för sådan förlust har utbetalats; och 

(ii) att utöva sina rättigheter gentemot gäldenär, borgensman eller annan part som 

ställer säkerhet enligt villkoren i avtalet eller i annat dokument rörande borgen 

eller säkerhet. 

(e) Villkoren i punkt 5.1.2 är tillämpliga för Förvärvaren på samma sätt som för 

garantitagaren.  

(f) Efter att EKN har utbetalat ersättning för en förlust till Förvärvaren ska Förvärvaren, 

från tid till annan på EKN:s begäran, vidta de inkassoåtgärder som skäligen kan 

begäras, realisera säkerheter och vidta andra åtgärder i samband med Överlåten 

Fordran mot tredje part, antingen i eget namn eller som EKN:s representant.  

(g) Om inte annat framgår av punkt 4 i detta tilläggsvillkor, gäller villkor i garantin och 

dess allmänna villkor som utgör förutsättningar för skadeersättning även gentemot 

Förvärvaren avseende den Överlåtna Fordran.   
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4. Bestämmelser tillämpliga för Förvärvaren  

Följande bestämmelser ska tillämpas för Förvärvaren:  

(a) Förvärvarens rätt till ersättning under garantin avseende de Överlåtna Fordringarna 

ska inte begränsas på grund av garantitagarens handlande eller underlåtenhet, 

förutsatt att Förvärvaren har mottagit en bekräftelse från garantitagaren, eller annat 

godtagbart bevis för EKN, att (i) garantitagaren har tagit emot den förskottsbetalning 

som ska betalas enligt avtalet och (ii) varorna som ska levereras och tjänsterna som 

ska utföras enligt avtalet har blivit levererade eller utförda (verkställd prestation), 

eller i övrigt fullbordade i den utsträckning som krävs för att den relevanta 

betalningen ska förfalla enligt avtalet.  

(b) EKN ska inte ha rätt att kvitta ett belopp som EKN har rätt till enligt punkterna 3.10, 

4.2.2, Anvisningar sjunde stycket, eller 6.5 till följd av garantitagarens handlande 

eller underlåtenhet, mot ersättning som ska betalas av EKN till Förvärvaren enligt 

garantin avseende de Överlåtna Fordringarna.  

(c) EKN får inte jämka garantin enligt punkterna 2.7, 3.5, 4.1, 4.2.1, eller 6.1, eller 

förklara garantin inte bindande enligt punkterna 3.5, 3.6, 4.1 eller 4.2.2, gentemot 

Förvärvaren avseende de Överlåtna Fordringarna, till följd av garantitagarens 

handlande eller underlåtenhet.  

(d) EKN får endast förklara garantin inte bindande enligt punkt 3.8, gentemot 

Förvärvaren avseende de Överlåtna Fordringarna om EKN har underrättat 

Förvärvaren, med en rätt för Förvärvaren att betala beloppet före utgången av en 

period om minst 20 dagar då banker är öppna för normala banktransaktioner i 

Stockholm (”Bankdagar”), före EKN vidtar åtgärder enligt punkt 3.8.  

(e) Förvärvarens rätt till ersättning gäller med förbehåll för punkt 5.1.1, men om en part 

(gäldenär eller annan part som ställer säkerhet) har framfört invändningar mot 

garantitagarens krav på betalning för den Överlåtna Fordran för vilken Förvärvaren 

begär skadeersättning har EKN inte rätt att avvakta med skadereglering enligt punkt 

5.1.1 om: 

(i) det finns ett legalt, giltigt, bindande och verkställbart avtal för gäldenärens 

betalningsskyldigheter som uppfyller kraven i punkt 2.1(b) i detta 

tilläggsvillkor vid tidpunkten för överlåtelsen av Fordran tillsammans med 

motsvarande rättigheter undergarantin till Förvärvaren; och  

(ii) tvisten relaterar till garantitagarens prestation. 

(f) Avdrag från förlusten som EKN ska ersätta till Förvärvaren ska inte göras enligt 

punkt 5.2.2 på grund av några krav mot garantitagaren eller något belopp som 

mottagits av garantitagaren (under förutsättning att sådant belopp inte har mottagits 

av Förvärvaren).  

(g) EKN kan utöva sina rättigheter under garantin mot en Förvärvare endast i den 

utsträckning det framgår av detta tilläggsvillkor.  

(h) Ingenting i punkterna (a) till (g) ovan ska begränsa EKN:s rätt att förklara garantin 

inte bindande eller jämka garantins omfattning, jämka ersättningen som ska betalas 

enligt garantin, återkräva ersättning som Förvärvaren inte hade rätt till på grund av 
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Förvärvarens brott mot någon av de förpliktelser som Förvärvaren tagit på sig enligt 

detta tilläggsvillkor eller underlåtenhet av Förvärvaren att erlägga något belopp som 

denne ska betala till EKN.  

5. EKN:s regressrätt gentemot garantitagaren 

Garantitagaren ska, inom 20 Bankdagar från att krav på ersättning framställts av 

EKN, ersätta EKN för utbetalad ersättning som Förvärvaren inte hade rätt till om det 

inte vore för punkt 4 i detta tilläggsvillkor. Oaktat vad som sägs i 5.1.1 om 

invändningar från gäldenären kommer EKN inte att återkräva utbetald ersättning om 

garantitagaren kan visa, på ett för EKN skäligen acceptabelt sätt, att garantitagaren 

fullgjort alla sina skyldigheter mot gäldenären enligt avtalet enligt punkt 2.2.2.  

 

 

 


