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Anvisning för ansökning om borgenersättning för lån som beviljats 
sammanslutningar 
Borgensersättning söks hos Statskontoret med en fritt formulerad skriftlig ansökan. 

• Ersättning kan beviljas när den slutgiltiga förlusten har utretts efter att gäldenären konstaterats 
vara insolvent och objektet som utgjort säkerhet har sålts, utan att det erhållna priset motsvarar 
det belopp av borgenslånet som återstår att betala. 

o Huruvida gäldenären är insolvent fastställs på basis av en separat utredning efter att sä-
kerheten sålts. Insolvens kan bero på medellöshet på grund av konkurs eller utsökning, 
minskning av fordringarna i ett företagssaneringsförfarande eller på grund av att Statskon-
toret och lånebeviljaren tillsammans konstaterar att gäldenären är insolvent. 
 

• Ersättning bör sökas utan dröjsmål efter att den slutgiltiga förlusten har utretts. Ersättning bör dock 
sökas senast inom tre månader från att den slutliga förlusten har utretts. 
 

o Om ersättningsansökan görs senare än vid den nämnda tidpunkten betalar Statskontoret i 
princip dröjsmålsränta på den kapitalandel som ska ersättas, för högst tre månader från att 
förutsättningarna för att borgensersättning betalas ut har uppfyllts samt för den tid då an-
sökan behandlas vid Statskontoret.  

o Till ersättningsansökan ska en utredning om när de föreskrivna förutsättningarna för ansö-
kan har uppfyllts bifogas. 
 

Av ansökan ska åtminstone följande framgå: 

1. Sökandens kontaktuppgifter/processadress med kontonummer 

2. Basuppgifter om gäldenären 

• namn, FO-nummer, adress, telefonnummer 
• lånenummer och lånebelopp vid a) uttag b) realisering  

c) ingående av avtal 
• det sammanlagda beloppet av obetalda räntor och dröjsmålsräntor vid tidpunkten för reali-

sering 
• antalet övriga krediter vid tidpunkten för realisering 

 
3. En utredning om varför lånet inte har skötts 

4. En utredning om lånebeviljarens indrivningsåtgärder 

5. Åtgärder för en eventuell borgensman 

6. Lånebeviljarens kalkyl över kreditförlusterna för det av staten garanterade bostadslånet och det 
ersättningsbelopp som söks med stöd av statsborgen 
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Bilagor till ansökan: 

1. Utredning om gäldenärens insolvens 

• Medellöshetsintyg från utsökningsmyndigheten 
• Om gäldenären har försatts i företagssanering ska ett bekräftat saneringsprogram och be-

kräftelsebeslutet lämnas in till Statskontoret. 
• Om gäldenären har försatts i konkurs, ska man i alla fall lämna in gäldenärsutredningen 

och bouppteckningen till Statskontoret. Om konkursen är fullskalig, ska man lämna in dom-
stolens beslut om fastställande av utdelningsförteckningen och redovisningsspecifikat-
ionen. Om konkursen förfaller, ska domstolens beslut om förfallande lämnas in. I enskilda 
fall kan det vara möjligt att borgenersättningen betalas ut innan konkursen avslutas. 

2. Kopia av låneansökan 

3. Kopia av finansieringsbeslut 

4. Handlingar som använts till bedömning av solvens vid beviljande av lån, såsom rapporten Rating 

alfa och solvensanalysen 

5. Kopia av gäldenärens bokslut vid beviljande av lånet 

6. Utredning över låntagarens ansvar och kredituppgifter då lånet söktes 

7. Kopior av lagfarts- och gravationsbevis för det objekt som finns som säkerhet 

8. Kopia av säkerhetsobjektets värderingsinstrument vid tidpunkten för realisering 

9. Kopia av lånets säkerhetshandlingar 

10. Utredning över hur köpepriset har fördelats samt hur stort belopp av lånebeviljarens fordringar som 

blivit kvar 

• Vid exekutiv auktion köpeskillingens utdelningsförteckning och vid frivillig affär en annan 
utredning 

Statskontoret kan vid behov be sökanden om ytterligare utredningar under behandlingen av borgenser-
sättningen. 

 

Ansökan om borgenersättning ska skickas till:  

Statskontoret 
Finansiering 
Borgensersättningar 
PB 14 
00054 STATSKONTORET 

eller till följande adress om den som skickar in ansökan har en krypterad e-postförbindelse till sitt förfo-
gande: 

takauskorvaukset@valtiokonttori.fi 

mailto:takauskorvaukset@valtiokonttori.fi

