SEK:s räntealternativ för exportkrediter
SEK erbjuder följande räntealternativ:
1. Marknadsränta:
Varierar ständigt med kapitalmarknadens svängningar.
2. CIRR-ränta:
Bestäms 1 gång per månad i OECD. Gällande räntesats för de valutor som SEK kan erbjuda publiceras
av SEK.
Klicka här för att gå direkt till CIRR-räntesatserna
När man ansöker om kredit med CIRR-ränta ska man bestämma sig för vilket alternativ man vill ha:
Offert-CIRR väljer man om man önskar en specifik räntesats vid ansökningstillfället. SEK:s offert gäller
i 120 dagar. CIRR-räntesatsen ökas vid ansökningstillfället med 0,2 procentenheter jämfört med de
räntesatser som SEK publicerar på sin hemsida.
Kontrakts-CIRR väljer man om man vill ha den ränta som kommer att gälla på köpeavtalsdagen (ingen
ökning med 0,2 procentenheter). Även denna offert är giltig i 120 dagar men innebär inget löfte om
en specifik räntesats.
Vid varje förlängningstillfälle kan man byta mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR eller vice versa.
Om köpeavtalet inte hunnit tecknas inom nämnda 120 dagarsperiod, kan offerten förlängas i
ytterligare 120 dagar åt gången - beträffande Offert-CIRR till den vid förlängningstillfället gällande
räntan.
När köpeavtal tecknas fastställs räntan för en leverantörskredit. Vid köparkredit kommer den
aktuella räntan, Kontrakts-CIRR eller Offert-CIRR, att hållas under 6 månader räknat för
köpeavtalsdatum. Om kreditavtal inte tecknas inom denna period, kommer en ny CIRR-ränta att
åsättas. Den högre av gällande CIRR-ränta vid detta tillfälle och tidigare offererade ränta kommer att
tillämpas.
I det svenska CIRR-systemet får arrangerande bank 0,25% p.a. i administrativ kompensation som
ersättning för nedlagt arbete. Löftesprovision uttages ej.

När väljer man Offert- respektive Kontrakts-CIRR?
Offert-CIRR är det säkra valet, då erhåller sökanden en offert giltig i 120 dagar till en angiven
räntesats, går marknadsräntorna upp skapas en subvention av räntan som exportören kan utnyttja i
sin förhandling med köparen.
Kontrakts-CIRR ansöker man oftast om när sökanden tror att CIRR-räntorna kommer att sänkas eller
då sökanden räknar med att köpekontraktet kommer att tecknas före nästa CIRR-ränteändring.
När väljer man fast respektive rörlig ränta?
Fast ränta (CIRR) väljs då låntagaren vill veta hur mycket ränta som ska betalas under hela kreditens
löptid eller om man anser att räntesatsen som offereras är förmånligt låg (räntesatsen förväntas
öka).
Rörlig ränta väljs oftast då låntagaren anser att räntesatserna förväntas sjunka (ny ränta sätts t ex var
sjätte månad).

