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Garantierklæring fra slakteri/grossist 
 
I henhold til overenskomst av 30. mars 1968 mellom Kjøttbransjens Landsforbund og Den 
norske Bankforening (nå Finansnæringens Hovedorganisasjon) og Sparebankforeningen i 
Norge om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning for kjøttprodusenter punkt 
12, med tilslutningsavtaler av 1. oktober 1979 fra Eggrossistenes Landsforening (nå 
Fjørfebransjens Landsforbund), 2. juli 1998 fra Meieribransjens Landsforbund og 1.juni 2001 
fra Statkorn A/S, Norgesfôr A/S og Norkorn 
 
stiller undertegnede 
 
 

slakteri/grossist/varemottaker 
seg som garantist overfor  
 
 

bank / bankens adresse 
i anledning driftskreditt som banken har gitt  
 
 

produsent/produsentnummer(fortrinnsvis 10-sifret nr) 
 
For garantien gjelder reglene om simpelt forløfte. Finansavtaleloven § 71 gjelder ikke. 
 
Garantien gjelder for 50 % av bankens tap på driftskreditt til produsenten, når driftskreditten 
er gitt på grunnlag av oppgjør fra garantisten og overensstemmende med retningslinjene i 
Overenskomsten. Garantibeløpets størrelse, jfr finansavtaleloven § 61, følger således av 
Overenskomsten og håndbok for oppgjørs- og driftskredittordningen. Dette betyr i hovedsak 
at garantiansvaret er begrenset til 20 % av den omsetning som vedkommende låntaker 
(produsent) hadde til vareavtakere som er med i ordningen året før garantien eventuelt blir 
gjort gjeldende. Utfyllende regler om garantiens omfang, se side 2.  
 
Garantisten bemyndiger Samarbeidsutvalget for ovennevnte næringsorganisasjoner og selskap 
innen den private jordbrukshandel til med bindende virkning for ham å avgjøre hvilke 
inndrivelsestiltak banken skal foreta når produsenten misligholder sin forpliktelse, samt med 
bindende virkning for garantisten å avgjøre når og i hvilket omfang garantien er effektiv, samt 
å besørge oppgjør med banken. For øvrig vises til overenskomsten. 
 
Garantien løper så lenge overenskomsten om driftskreditt mellom FNH, Sparebankforeningen 
i Norge, Kjøttbransjens Landsforbund, Fjørfebransjens Landsforbund, Meieribransjens 
Landsforbund Statkorn A/S, Norgesfôr A/S og Norkorn består og gjelder også for tap som 
refererer seg til debetposter på driftskredittkonto inntil det tidspunkt da overenskomsten 
opphører. Tidsbegrensningen i finansavtaleloven § 67 (4) gjelder ikke. 
 
Utfyllende regler, se side 2. 
 
 
Dato:                           Underskrift: 
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side 2 
 

 
Utfyllende regler  
I tillegg til garantiansvarets omfang som beskrevet på forsiden, gjelder garantien for 
halvparten av påløpte renter (herunder forsinkelsesrenter) på kredittsaldo trukket innenfor de 
rammer som er gitt i Overenskomsten, samt halvparten av bankens eventuelle 
inndrivelsesomkostninger, jfr finansavtaleloven § 59 bokstav c). 
 
Banken kan uten hinder av finansavtaleloven § 65 endre rammebeløp for den enkelte 
driftskreditt som denne garanti gjelder for, i samsvar med Overenskomsten og håndbok for 
oppgjørs- og driftskredittordningen.  
 
De regler som gjelder om varsel til garantisten ved eventuelle mislighold følger av 
Overenskomsten og håndbok for oppgjørs- og driftskredittordningen. Finansavtaleloven § 63 
om varslingsplikt ved betalingsutsettelse gjelder således ikke i forholdet.  
 
Finansavtalelovens bestemmelser i 
• § 66 om begrensinger i adgangen til å frigi sikkerhet 
• § 67 (2) om reduksjon og bortfall av kausjonsansvar i samsvar med eventuell 

nedbetalingsplan 
gjelder ikke i forholdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merk: 
Garantisten (slakteri/grossist/varemottaker) må snarest mulig etter undertegning og stempling av 
garantierklæringen oversende den til banken. 
 
Banken skal ikke tillate trekk fra driftskredittkonto før den har mottatt garantierklæringen med stempel 
og underskrift fra garantisten. Ved fremsettelse av krav mot garantisten som følge av mislighold hos 
produsenten, skal banken vedlegge kopi av garantierklæringen. 
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