
  
 

 

Hvordan stiller man garanti? 

Når I skal stille en garanti, skal det gøres igennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. 

Hvilken type garanti kan man stille? 

Garantien kan stilles på følgende tre måder: 

• Anfordringsgaranti/bankgaranti 

• Kontantdeponering 

• Håndpantsætning af obligationer 

Tal med jeres bank og/eller revisor om, hvilken garantiform der bedst kan betale sig for jer. 

Er der bestemte krav til garantien? 

Garantien skal opfylde følgende krav: 

• Garantien skal stilles på vores formular. Formularerne kan findes her. 

• Garantien skal sendes i fysisk original til fonden med originale underskrifter.  

• Garantien skal altid underskrives af to fra banken, som skal være gengivet med blok-

bogstaver.  

Hvis ovenstående ikke er opfyldt, så vil garantien ikke kunne godkendes. Hvis der er tale om 

en rejseudbyder, der er under registrering i fonden, vil dette medføre, at registreringen af 

rejseudbyderen udsættes, indtil der foreligger en garanti, der opfylder kravene. 

Er der noget man skal være specielt opmærksom på ved garantistillelsen? 

Håndpantsætning af obligationer 

Hvis I vil pantsætte obligationer, så må I kun anvende statsobligationer, realkreditobligationer 

samt skibskreditobligationer fra EU/EØS lande.  

Det er ikke muligt at benytte investeringsforeningsbeviser og erhvervsobligationer. 

I skal være opmærksomme på, at vi kun medtager 90% af kursværdien, når garantibeløbet 

beregnes. Hvis kursen er over 100, medtages 90% af den nominelle værdi. 

Kontantdeponering 

Hvis I vil stille en kontantdeponering, skal I gøre brug af formularen på ovenstående link. Hvis 

I på et tidspunkt herefter skal ændre størrelsen af kontantdeponeringen, så skal I benytte 

følgende formularen: 

”Regulering af kontantdeponering” (download her) 

Ændringsblanketten skal kun sendes i kopi. 

Garantien kan få betydning for vores vurdering af jeres økonomi 

Hvis I giver banken pant i selskabets likviditet/værdipapirer i forbindelse med garantistillel-

sen, så vil det forringe jeres kapitalberedskab. Hvis I har indgået aftale med fonden om om-

fanget af pantsætningerne, kan det også være i strid med denne aftale. Det vil derfor altid 
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være en god ide at kontakte fonden, inden man vælger at pantsætte likvider/værdipapirer, da 

det som nævnt kan få konsekvenser for vurderingen af rejseudbyderens økonomi. Det er 

imidlertid ikke sikkert, at det får nogen betydning, fordi nøgletallene måske kan bære en så-

dan ændring.  

 


