Allmänna försäkringsvillkor för kreditförsäkring av återlån ur
pensionsstiftelse (KL-försäkring)
Villkoren gäller fr.o.m. 1 januari 2022.

Försäkringarnas omfattning

- inleder offentlig skulduppgörelse eller
- inleder förfarande enligt lagen om
rekonstruktion

§1
Försäkringen omfattar fullgörandet av försäkringstagarens förpliktelser som låntagare enligt villkoren för lån
från pensionsstiftelse till vilken försäkringstagaren gjort
avsättning avsedd för arbetstagares tjänste-pensionering.

företags-

3) om försäkringstagaren inte fullgör sina förpliktelser
enligt försäkringsvillkoren eller sina förpliktelser som
låntagare,
4) om i samband med ändring av ägarförhållandena för
försäkringstagaren, försäkringstagarens moderföretag
eller för den som tecknat borgen eller annan förbindelse
för försäkringen, enligt PRI Pensionsgarantis
bedömning, risken väsentligt ökat för att försäkringstagarens förpliktelser enligt försäkringsvillkoren eller
förpliktelser som låntagare inte kan fullgöra. PRI
Pensionsgaranti kan träffa överenskommelse med
försäkringstagaren om undantag från skyldigheten att
omedelbart återbetala lånet, om försäkringstagaren
ställer säkerhet som enligt PRI Pensionsgarantis
bedömning är fullgod och täcker den ökande risken,

Försäkringstid
§2
Försäkringen gäller intill dess det lån som försäkringen
omfattar till fullo återbetalats eller, efter medgivande av PRI
Pensionsgaranti, annan betryggande säkerhet ställts för
lånet. Sådan säkerhet skall även godkännas av
pensionsstiftelsens styrelse.
Uppsägning av försäkringen
§3

5) om sådana transaktioner vidtas mellan försäkringstagaren och annat företag i den koncern som
försäkringstagaren ingår i att försäkringstagarens
ekonomiska ställning, enligt PRI Pensionsgarantis
bedömning, väsentligt försämras.

PRI Pensionsgaranti äger säga upp försäkringen,
1) om, enligt PRI Pensionsgarantis bedömning, på grund
av försämrad kreditvärdighet hos försäkringstagaren
eller hos den som tecknat borgen eller annan
förbindelse för försäkringen, risken väsentligt ökat för att
försäkringstagarens förpliktelser såsom låntagare eller
förpliktelser enligt försäkringsvillkoren inte kan fullgöras,
eller

Om realsäkerheter och tidsbegränsade garantier
§5
Om säkerhet i form av pantbrev, företagsinteckningsbrev
eller annan egendom ställts för försäkringen och denna
säkerhet, enligt PRI Pensionsgarantis bedömning,
väsentligt minskar i värde gäller följande.

2) om, i samband med ändring av ägarförhållandena för
försäkringstagaren eller försäkringstagarens moderföretag, det nya moderföretaget, efter begäran från PRI
Pensionsgaranti, ej tecknar borgen eller, om PRI
Pensionsgaranti finner detta tillfyllest, annan förbindelse
för försäkringstagarens förpliktelser. Med moderföretag
avses här och i det följande företag som direkt eller
indirekt i rösthänseende kontrollerar mer än femtio
procent av aktierna eller andelarna i försäkringstagaren.

PRI Pensionsgaranti äger påfordra att en andel av
lånebeloppet återbetalas intill ett belopp motsvarande
minskningen av säkerhetens värde, såsom detta värde
uppskattats av PRI Pensionsgaranti vid överenskommelse
om försäkring eller förlängning av försäkringen. När sådan
betalning skett uppgör PRI Pensionsgarantis rätt till
säkerheten intill det belopp som återbetalats.

Uppsägning innebär att skyldighet inträder för försäkringstagaren att återbetala det lån som omfattas av
kreditförsäkringen. Amorteringar skall ske med i stort sett
lika belopp under en period om högst fem år.

Tidsbegränsade garantier
Har garanti (t ex bankgaranti, borgensförbindelse eller
annan förbindelse) som ställts för försäkringen begränsats i
tid och förlängs inte giltighetstiden senast två månader före
garantitidens
utgång
gäller
följande.
Om
PRI
Pensionsgaranti så påfordrar inträder skyldighet för
försäkringstagaren att – intill garantins belopp – omedelbart
återbetala lån som omfattas av försäkringen.

Omedelbar avveckling av försäkringen
§4
I nedan angivna fall förfaller, om PRI Pensionsgaranti så
påfordrar, lånet till omedelbar betalning;
1) om försäkringstagaren upphör med näringsverksamhet
genom att hela eller väsentlig del av verksamheten
läggs ned eller överlåts,

Skyldigheten enligt föregående stycke gäller även det fallet
att PRI Pensionsgaranti bedömer att risk föreligger att
borgen eller annan förbindelse som ställts för försäkringen
kan komma att preskriberas till följd av reglerna om
preskription.

2) om försäkringstagaren eller försäkringstagarens moderföretag eller den som tecknat borgen eller annan
förbindelse för försäkringstagarens förpliktelser:
- försätt i konkurs
- inställer sina betalningar,
- inleder ackordsförhandling,
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PRI Pensionsgarantis betalningsskyldighet och återkravsrätt

Försäkringspremie
§ 10

§6
Försäkringstagaren är skyldig att för försäkringen erlägga
premie. Premien bestäms av PRI Pensionsgaranti för ett
kalenderår i sänder. Premie betalas vid tidpunkt och på så
sätt PRI Pensionsgaranti bestämmer.

Fullgör inte försäkringstagaren sin i §§ 3, 4 och 5 angivna
betalningsskyldighet eller betalningarna gentemot pensionsstiftelsen av det lån som försäkringen omfattar, har PRI
Pensionsgaranti att i försäkringstagarens ställe fullgöra denna
skyldighet.

Ändring av villkoren

PRI Pensionsgaranti äger av försäkringstagaren återfå vad
PRI Pensionsgaranti utgivit till långivaren jämte ränta, som
skall överstiga riksbankens vid varje tillfälle gällande
referensränta med åtta procentenheter, samt erhålla skälig
ersättning för de kostnader PRI Pensionsgaranti haft.

§ 11
PRI Pensionsgaranti äger ändra dessa allmänna
försäkringsvillkor med verkan från närmast följande
kalenderårsskifte. Försäkringstagaren skall senast två
månader före kalenderårsskiftet underrättas om ändringen.

Särskilda försäkringsvillkor
Om ändringen är nödvändig till följd av EU-förordning,
ändrad/ny lagstiftning eller myndighetsföreskrift får dock
ändring göras med verkan från EU-förordningens, den
ändrade/nya lagstiftningens eller myndighetsföreskriftens
ikraftträdande. Försäkringstagaren skall informeras om
sådan ändring senast en månad före den tidpunkt de
ändrade försäkringsvillkoren blir gällande. Ändringar av
obetydlig karaktär får dock göras utan att försäkringstagaren
underrättas särskilt.

§7
Överenskommelse kan träffas mellan försäkringstagaren och
PRI Pensionsgaranti om särskilda försäkringsvillkor, som
gäller utöver eller i stället för dessa allmänna försäkringsvillkor.
Försäkringstagarens allmänna skyldigheter
§8

Avgörande av tvist
Försäkringstagaren skall, under den tid försäkringen gäller,
årligen snarast möjligt sedan resultat- och balansräkning
fastställts dock senast sex månader efter räkenskapsårets
utgång, till PRI Pensionsgaranti insända kopia av
årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning. Försäkringstagare, som enligt lag är
skyldig att avge delårsrapport, skall jämväl, senast två
månader efter rapportperiodens utgång, inge kopia av sådan
rapport.

§ 12
Tvist mellan försäkringstagaren och PRI Pensionsgaranti
skall avgöras genom skiljeförfarande enligt svensk lag om
skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte skall vara
Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
Svensk lag skall tillämpas på tvisten.

Försäkringstagaren skall vidare till PRI Pensionsgaranti årligen
insända årsredovisning jämte revisionsberättelse avseende
pensionsstiftelsen.

xxxx

Försäkringstagaren är därutöver skyldig att gnom särskilt
skriftligt
meddelande
omedelbart
meddela
PRI
Pensionsgaranti väsentliga förändringar beträffande sin
näringsverksamhet, personal och sina ägarförhållanden utan
särskild begäran därom av PRI Pensionsgaranti. På PRI
Pensionsgaranti begäran skall försäkringstagaren lämna de
övriga uppgifter och referenser som erfordras för PRI
Pensionsgarantis kreditprövning och administration av
försäkringen.
§9
Om som säkerhet för fullgörandet av försäkringstagarens
förpliktelser pantsatts pantbrev i fastighet, fartyg eller luftfartyg
eller företagsinteckningsbrev gäller följande.
Försäkringstagaren är skyldig att efter begäran från PRI
Pensionsgaranti lämna upplysningar om värdet av den
egendom
som
omfattas
av
pantbrev
eller
företagsinteckningsbrev samt att till se att egendomen är
erforderligt försäkrad mot brand och andra skador. Om
försäkringstagaren inte visar att sådan försäkring gäller, har
PRI Pensionsgaranti rätt att ombesörja försäkring på
försäkringstagarens bekostnad.
Försäkringstagaren är skyldig att svara för kostnaden för
brandförsäkringsbevis för sådan försäkring som avses i
föregående stycke.
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