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ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER 

GARANTIFORSIKRING 

§ 1. UDSTEDELSE AF GARANTIER

Pkt. 1. Selskabet udsteder garantier for forsikringstageren, såfremt selskabet kan godkende garantivilkårene, den 

garanterede og den garanterede aftale. Selskabet kan forlange dokumentation for eventuelt fornødne offentlige 

tilladelser. 

Pkt. 2. Selskabet er berettiget til at udstede garantier sammen med andre forsikringsselskaber, der i så fald indtræder i 

selvskabets 

rettigheder og forpligtelser i medfør af kontrakten. 

§ 2. PRÆMIE

Pkt. 1. 

Pkt. 2. 

Pkt. 3. 

Pkt. 4. 

Præmien betales forud og beregnes af summen af de beløb, som selvskabet til enhver tid garanterer for. Eventuelle 

fronting- omkostninger i forbindelse med garantistillelse i udlandet betales af forsikringstager. 

Selskabet er berettiget til at opkræve præmie, indtil Selvskabet er frigjort for enhver garantiforpligtelse. 

Præmiesatsen kan efter første år reguleres med 30 dages varsel. 

Forsikringstager accepterer at al kommunikation, herunder faktureringer, sker elektronisk. 

§ 3. EKSPEDITIONSGEBYR M.V.

Pkt. 1. Forsikringstageren betaler udgifterne i forbindelse med oprettelse, ændringer og afvikling af kontrakten, af 

sikkerhedsstillelser og af garantier. Selvskabet kan beregne et ekspeditionsgebyr ved udstedelse, ændring og 

afvikling af garantier. 

§ 4. MORARENTE

Pkt. 1. Alle ydelser i forsikringsforholdet erlægges ved påkrav. Morarenter af forfaldne beløb andrager 5% p.a. over den til 

enhver tid fastsatte officielle diskonto. 

§ 5. FORSIKRINGSTAGERENS HÆFTELSE

Pkt. 1. Forsikringstageren hæfter med hele sin formue over for selskabet for: 

a) enhver forpligtelse, som selskabet påtager sig i medfør af kontrakten og de udstedte garantier, herunder for

ethvert udlæg og alle renter og omkostninger (inkl. advokatomkostninger) i forbindelse med forsikringsforholdets

og garantiernes oprettelse, ændring og afvikling.
b) præmie, gebyrer og andre udgifter.
c) morarenter af samtlige ovennævnte beløb.



2/4  

Pkt. 2. Flere forsikringstagere hæfter solidarisk. 

 

§ 6. KAUTIONISTERNES HÆFTELSE 

 

Pkt. 1. 

 

Pkt. 2. 

 

Pkt. 3. 

 

Pkt. 4. 

 

En kautionist hæfter som selvskyldner med hele sin formue for opfyldelsen af forsikringstagerens forpligtelser over for 

selskabet, således som disse er fastlagt i § 5. 

 

Kautionistens hæftelse bortfalder eller begrænses ikke af, at forsikringstageren eller andre undlader at stille pant eller 

kautionere som forudsat. 

 

Flere kautionister hæfter solidarisk som selvskyldnere med hele deres 

formue. På begæring skal kautionister indsende deres årsregnskab til 

selskabet. 
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§ 7. PANT

Pkt. 1. 

Pkt. 2. 

Pkt. 3. 

Pkt. 4. 

Pkt. 5. 

Pkt. 6 

Pkt. 7 

Pant stillet af forsikringstageren tjener til sikkerhed for ethvert krav, som selskabet kan gøre gældende mod 

forsikringstageren i medfør af kontrakten, således som disse krav er fastlagt i § 5, samt tillige til sikkerhed for 

forsikringstagerens eksisterende og fremtidige forpligtelser af enhver art over for selskabet. 

Pant stillet af andre over for selskabet tjener til sikkerhed for ethvert krav, som selskabet kan gøre gældende mod 

forsikringstageren i medfør af kontrakten, således som disse krav er fastlagt i § 5, samt tillige til sikkerhed for 

vedkommende pantsætters eksisterende og fremtidige forpligtelser af enhver art over for selskabet. 

Pantesikkerheden omfatter pantets afkast af enhver art, herunder renter, løbende ydelser, udbytter og bonus af 

livsforsikringspolicer, samt afdrag og erstatningsbeløb. Endvidere er selskabet berettiget til at udnytte eventuelle 

rettigheder, der måtte tilkomme aktionærer eller anpartshavere til nytegning eller til fondsaktier eller fondsanparter. 

Stemmeretten på pantsatte aktier, anparter og lign. tilkommer selskabet. 

Selskabet ret til at søge fyldestgørelse i stillet pant påvirkes ikke af, at forsikringstageren eller andre undlader at stille 

pant eller kautionere som forudsat. 

Sekundære rettigheder over pantesikkerheder kan ikke stiftes uden selskabet forudgående samtykke. 

Pant, der ikke beror hos selskabet, er selskabet når som helst berettiget til at kontrollere eller kræve udleveret eller 

overført til andet depot. 

Pkt. 8 Forsikringstageren og pantsættere er forpligtet til at tegne og opretholde sædvanlige forsikringer vedrørende 

stillede pantesikkerheder. Hvis det ikke dokumenteres, at sådanne forsikringer er tegnet, er selskabet berettiget til 

på de forpligtedes 
vegne at tegne forsikringerne. 

§ 8. MODTAGELSE OG KVITTERING FOR YDELSER M.V. LEGITIMATION

Pkt. 1. Selskabet er til enhver tid - uden hensyn til om selskabet forpligtelser i medfør af afgivne garantier er blevet 

aktuelle - berettiget til: 

a) at modtage og kvittere for enhver ydelse af pante-sikkerheder,
b) at foretage opsigelse eller inddrivelse af pante-sikkerheder,
c) at transportere og kvittere værdipapirer og fordringer, herunder gældsbreve med eller uden pant også hvis de

lyder på navn, samt at underskrive moderations- og relaksationspåtegninger.

Pkt. 2. Forevisning af denne kontrakt er tilstrækkelig legitimation for selskabet, også over for tinglysningsmyndighederne. 

§ 9. FORRINGELSE

Pkt. 1.  Såfremt selskabet anser sin sikkerhed for at være forringet eller udsat for forringelse eller af en anden årsag af 

væsentlig betydning for forsikringsforholdet skønner det nødvendigt, kan selskabet forlange, at 

forsikringstageren og/eller kautionister straks stiller kontant depositum eller anden yderligere sikkerhed for deres 

forpligtelser i det efter selskabet skøn fornødne omfang. Efterkommes krav herom ikke, er selskabet berettiget til 

at betragte forholdet som misligholdelse, jfr. § 10. 

§ 10. MISLIGHOLDELSE

Pkt. 1. 
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Pkt. 2. 

Pkt. 3. 

Misligholder forsikringstageren en garanteret forpligtelse eller en forpligtelse over for selskabet, er selskabet 

berettiget til at foretage inddrivelse over for forsikringstageren og kautionister og til at realisere stillet pant. 

Håndpant og pant i fordringer kan i så fald realiseres omgående og på den måde, selskabet finder mest 

hensigtsmæssig, for eksempel ved overtagelse efter vurdering. 

selskabet vælger selv, hos hvem af flere forpligtede og i hvilke pantesikkerheder fyldestgørelse skal søges. Selskabet 

bestemmer tillige, på hvilke forpligtelser indbetalinger fra forsikringstageren eller kautionister eller indgåede 

provenuer af stillede pantesikkerheder skal afskrives. 

Pkt. 4. Undladelse af at udnytte en stillet pantesikkerhed eller at afkræve en skyldner betaling, herunder undladelse af at 

anmelde i et bo, berører ikke selskabet krav mod andre forpligtede eller mod pantesikkerheder. 
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§ 11. ÆNDRINGER

Pkt. 1. Selskabet er i forhold til hver især af dem, der er forpligtet over for selskabet eller har stillet sikkerhed, til
enhver tid berettiget til uden tilladelse fra disse: 

a) at yde forsikringstageren henstand eller godkende eller acceptere, at den garanterede yder

forsikringstageren henstand,

b) at godkende eller acceptere ændringer i vilkårene for garantien, herunder ændringer af den

garanterede eller i garantiforpligtelsens valuta,
c) at udstede garantier for andre end forsikringstageren efter aftale med forsikringstageren,
d) at acceptere ændringer vedrørende forsikringstagerens interne forhold, f. eks. ejerforhold,

selskabsform og driftsforhold,
e) at aftale ændringer i vilkårene for kautionisters forpligtelser eller for stillet pant, herunder at frigive kaution eller pant,
f) at indfri sine forpligtelser over for den garanterede helt eller delvis, hvorved selskabet indtræder i den

garanteredes rettigheder mod forsikringstageren og andre forpligtede samt stillet pant.

Pkt. 2. Forsikringstageren, kautionister eller pantsættere kan ved sådanne ændringer ikke forlange deres hæftelser 

reduceret eller frigivet. 

Pkt. 3. Såfremt forsikringstageren beslutter at videreføre sine aktiviteter i et andet selskab uden at underrette selskabet 

herom, hæfter forsikringstager og det fortsættende selskab solidarisk som forsikringstagere over for selskabet for garantier, 

som udstedes for det fortsættende selskab under kontrakten. 

§ 12. ÅRSREGNSKAB

Pkt. 1. Forsikringstageren skal hvert år - snarest muligt efter udløbet af eget regnskabsår - indsende sit årsregnskab til 

selskabet, der skal være underskrevet af forsikringstagers revisor eller en særlig af selskabet godkendt revisor. 

§ 13. ANMELDELSESRET. TRANSPORT I TILBAGESØGNINGSKRAV

Pkt. 1. Hvis forsikringstageren eller en kautionist kommer under bobehandling, er selskabet, indtil selskabet er fuldt 

dækket, berettiget til at oppebære dividende også af det krav, der tilkommer en kautionist i kraft af dennes 

regresret, hvad enten regreskravet er opstået før eller efter bobehandlingens begyndelse. 

Pkt. 2.  Såfremt selskabet har udbetalt beløb under en garanti, og det viser sig ved forlig eller retsafgørelse, at den 

garanterede ikke var berettiget til at modtage betalingen og derfor er forpligtet til at tilbagebetale det modtagne 

beløb, er tilbagesøgningskravet 

inklusive påløbne renter transporteret til selskabet. 

§ 14. TRANSPORT OG FULDMAGT VEDR. AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger, AB18, ABT18 eller AB Forenklet

Pkt. 1. Såfremt udstedte garantier er omfattet af AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger, AB18, ABT18 eller AB Forenklet gælder 

følgende: 

Den ret som forsikringstager har i medfør af § 6 og § 7 i AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger, § 9 og § 10 i AB18 og ABT18 

samt § 8 og § 9 i AB Forenklet til at fremsætte begæring om sagkyndig beslutning over for Voldgiftsnævnet med 

henblik på berettigelsen af et udbetalingskrav, er transporteret til selskabet. Retten til at fremsætte nævnte begæring 

tilkommer således selskabet. 

Forsikringstageren er befuldmægtiget til at udøve denne ret på selskabet vegne indtil selskabet tilbagekalder denne 

fuldmagt. 
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§ 15. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OG KUNDE-SYSTEM 

 

Pkt. 1. 

 

 

Pkt. 2. 

 

 

 

 
Pkt. 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Pkt. 4. 

 

Forsikringstager accepterer, at forsikringstagers medarbejdere eller andre personer udpeget af forsikringstager har 

adgang til selskabet elektroniske kundesystemer. Adgang omfatter adgang til oversigter over garantibestanden, 

bestilling af garantier, levering af garantier i elektronisk format, samt mulighed for opdatering af oplysninger om 

enkelt garantier. 

 

Forsikringstager accepterer, at informationer i det elektroniske kundesystem alene er vejledende. Selskabet påtager 

sig således ikke noget ansvar for at informationer om enkeltgarantier er opdaterede, tilsvarende tages forbehold for, at 

der mellem forsikringstager og selskabet kan være aftalt en administrativ praksis omkring nedskrivning og frigivelse af 

garantier som betyder, at de registrerede oplysninger ikke afspejler det faktiske mellemværende mellem 

forsikringstager, beneficiant og selskabet. 

 

Adgangen til det elektroniske kundesystem administreres af en administrator som kan være selskabet eller en 

person udpeget af forsikringstager. Forsikringstager er bekendt med at administrator kan tildele adgang til systemet 

for andre brugere samt at disse brugere kan anvende systemet som beskrevet under pkt. 1. 

 

Forsikringstager er ansvarlig for al brug af systemet foretaget af Forsikringstagers brugere eller ved anvendelse af 

Forsikringstagers eller dennes brugeres login. 

 

Forsikringstager hæfter for alle dispositioner foretaget i systemet samt eventuelle tab som følge heraf. 

 

Forsikringstager er forpligtet til straks at give meddelelse til selskabet såfremt der forekommer eller opstår 

mistanke om uberettiget brug af det elektroniske kundesystem 
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Pkt. 5. 

Pkt. 6. 

Pkt. 7. 

Pkt. 8 

Selskabet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af misbrug af login/adgangskode, eller 

som følge af driftsforstyrrelser, datatab eller andre hindringer som forstyrrer eller afbryder sædvanlig brug, jf. også 

stk. 3 ovenfor. 

Selskabet tager forbehold for forsinkelse, tastefejl, systemfejl og andet som kan påvirke indholdet af det elektroniske 

kundesystem, og det præciseres, at det elektroniske kundesystem kun er vejledende og i tilfælde af manglende 

oplysninger, fejl, udeladelser, eller forsinkelse på det elektroniske kundesystem, er det altid originalversioner af 

garantier, meddelelser, nedskrivninger eller andet, som har forrang for det elektroniske kundesystems gengivelse af 

oplysninger. 

Selskabet er ikke ansvarlig for skade på anden software eller pc-udstyr, eller eventuelle tab som følge heraf. 

Selskabet kan spærre eller opsige forsikringstagers adgang til det elektroniske kundesystem i tilfælde af 

misligholdelse eller misbrug. 

§ 16. ADMINISTRATIV NEDSKRIVNING OG AFGANGSFØRING AF GARANTIER

Pkt. 1. 

Pkt. 2. 

Forsikringstager og eventuelle kautionister og/eller sikkerhedsstillere accepterer, at selskabet kan nedskrive og 

afgangsføre garantier, uden at der foreligger endelig dokumentation herfor fra bygherre for gyldigheden af 

nedskrivningen eller afgangsføringen. 

Forsikringstager og eventuelle kautionister og/eller sikkerhedsstillere accepterer, at meddelelser fra selskabet om 

nedskrivning og afgangsføring som følge af ovennævnte kan være afgivet på et ufyldestgørende grundlag, og derfor 

sker med forbehold for eventuelle senere krav, og derfor ikke har frigørende virkning for forsikringstager og 

eventuelle kautionister og/eller sikkerhedsstillere. 

Pkt. 3. Forsikringstager og eventuelle kautionister og/eller sikkerhedsstillere hæfter som følge af ovenstående fortsat, 

såfremt selskabet må udbetale beløb større end den bogførte garantisum, dog kun op til maksimum for den 

enkelte garanti. 

§ 17. OPSIGELSE

Pkt. 1. 

Pkt. 2. 

Selskabet og forsikringstageren kan på ethvert tidspunkt opsige kontrakten med 30 dages varsel. 

Selskabet kan dog opsige kontrakten uden varsel i følgende tilfælde: 

a) en forpligtelse i medfør af kontrakten misligholdes,
b) en garanteret aftale misligholdes eller viser sig at være uforbindende eller i strid med lovgivningen,
c) forsikringstageren standser sine betalinger, konkurs-begæring indgives, eller forsikringstageren indgiver

begæring om tvangsakkord eller indleder forhandling om frivillig akkord,

d) forsikringstageren på grund af insolvens bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for selvskabet eller

andre.

Pkt. 3. Når opsigelse er afgivet, er forsikringstageren forpligtet til at frigøre selskabet for enhver garantiforpligtelse i 

henhold til kontrakten. Sker dette ikke, er selskabet, udover at realisere stillede sikkerheder, jfr. § 7, berettiget 

til at kræve, at forsikringstageren eller kautionister foretager kontant deponering af de beløb, som de hæfter 

for. 

Pkt. 4.  Uanset, at kontrakten er opsagt, består selvskabet rettigheder over for forsikringstageren, kautionister og 

pantesikkerheder i fuldt omfang, indtil selvskabet er frigjort for de påtagne garantier og har fået dækket samtlige 

sine krav. 
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18. FORCE MAJEURE 

 

Pkt. 1.  Såfremt selskabet på grund af force majeure bliver ude af stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til denne 

kontrakt eller opfyldelse kun kan ske med forsinkelse, er selvskabet uden ansvar for følgerne af den manglende eller 

forsinkede opfyldelse af forpligtelserne. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, som selvskabet ikke 

har indflydelse på, og som selvskabet ikke burde have taget i betragtning ved indgåelsen af kontrakten, herunder 

krig, oprør, civile uroligheder, arbejdsnedlæggelser og offentlige restriktioner. 

 

§ 19. TVISTER 

 

Pkt. 1. 

 

 

 

 
Pkt. 2. 

 

Sager om forhold, der er omfattet af kontrakten, som selvskabt er part i, og som involverer forsikringstageren, 

kautionister eller pantsættere, skal efter selskabet valg enten behandles ved voldgift eller ved domstolene. 

Voldgiftssager behandles i overensstemmelse med Lov om Voldgift. Vælger selvskabet, at en retssag skal behandles ved 

domstolene, kan selvskabet bestemme, at en byretssag skal anlægges ved Københavns Byret, ligesom selvskabet kan 

bestemme, at en sag skal behandles som en byretssag uanset sagsgenstandens størrelse. 

 

Forhold, der er omfattet af kontrakten, er undergivet dansk ret. 
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