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ALLMÄNNA VILLKOR 

 

Kreditgarantiföreningen Norrs Allmänna Villkor vid tecknande av Mikroborgen 
för medlems upptagande av lån vid kreditinstitut 
 
§ 1 
Låntagaren medger att Kreditgarantiföreningen Norr och dennes långivare fritt får 
utbyta information om medlemmens verksamhet och engagemang med långivaren i 
anledning av det borgensåtagande Kreditgarantiföreningen Norr har eller kan komma 
att teckna för låntagarens krediter. 
  
§ 2  
Borgensåtagandet, som tecknas efter en ansökan från låntagaren och som beviljats 
av Kreditgarantiföreningen Norr, avser enkel borgen och gäller för en tid om maximalt 
fem år. Maximalt mikroborgensbelopp är 100% av bakomliggande lån som får uppgå 
till maximalt 25 000 EUR. Nedsättning av Kreditgarantiföreningen Norrs ansvar över 
tid görs proportionellt. Borgensåtagandet upphör helt att gälla på i 
borgensförbindelsen angiven dag för upphörande. 
  
§ 3  
För föreningens borgensåtagande för låntagarens krediter debiterar föreningen 
låntagaren en avgift. Avgiften uppgår till högst fyra (4) procent av borgensbeloppet 
per år. För mikroborgen reduceras avgiften med 1,5 %. Avgiftens storlek kan, från tid 
till annan, ensidigt ändras av föreningen efter beslut av föreningens styrelse. 
Eventuella höjningar och sänkningar av avgiften som styrelsen beslutar träder i kraft 
omgående. 
 
§ 4  
Avgiften för borgensåtagandet skall erläggas mot faktura, kvartalsvis, i förskott. 
Låntagaren godkänner att betalning får ske via autogiro till Kreditgarantiföreningen 
Norr. Eventuella avgiftsändringar skall regleras vid närmast följande 
kvartalsfakturering. 
  
§ 5  
Låntagaren skall hålla Kreditgarantiföreningen Norr informerad om den ekonomiska 
utvecklingen i företaget genom insändande av senast fastställda årsredovisning. 
Årsredovisningen skall vara föreningen till handa inom sju månader efter 
räkenskapsårets utgång. Låntagaren har vidare skyldighet att skriftligen informera 
föreningen om det hos låntagaren inträffar förändringar avseende 
verksamhetsinriktning, ägarförhållanden eller andra påtagliga förändringar. 
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§ 6  
Under tiden som Kreditgarantiföreningen Norrs borgen är gällande förbinder sig 
låntagaren att vara medlem i Kreditgarantiföreningen Norr 
 
§ 7  

Föreningen äger rätt att säga upp sitt borgensåtagande om låntagaren bryter eller 
agerar i strid med de villkor som ovan har noterats. Föreningen skall dock före en 
uppsägning på denna grund kriftligt anmana låntagaren att korrigera bristen. Anser 
föreningen att bristen inte har korrigerats äger föreningen rätt att säga upp sitt 
åtagande utan ytterligare åtgärd.  
 
§ 8  
Ovan angivna villkor kompletterar de övriga bestämmelserna för låntagare, långivare 
och borgensman som finns i lagtext och föreskrifter kring borgensförbindelser.  
I egenskap av medlem i Kreditgarantiföreningen Norr har undertecknad som 
företrädare för angivet företag tagit del av och godkänner ovan kompletterande 
villkor.  
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