
Stöd från Swedbank vid konkurs 

Swedbank och facket har ett starkt samarbete sedan lång tid tillbaka. Om din arbetsgivare har 

gått i konkurs kan du som är kund hos oss och medlem i facket ansöka om ett förskottslån på upp 

till 30 000 kr. Detta för att du ska klara dina omkostnader medan du väntar på ersättning från 

den statliga lönegarantin.    

Innan du ansöker om lånet är det viktigt att du säkerställer att du har rätt till ersättning från 

lönegarantin. Är du osäker kan du kontakta konkursförvaltaren som beslutar om detta. 

Förskottslånet beviljas efter en sedvanlig kreditansökan. Räntan är just nu 5,55 procent* och inga 

extra avgifter tillkommer. Lånet har en löptid på 3 månader och du betalar tillbaka lånet och räntan 

vid förfallodagen.  I vissa fall kan löptiden förlängas om ersättningen från lönegarantin dröjer. När du 

har fått ersättning från lönegarantin ska lånet lösas i sin helhet. 

 

Frågor och svar 

Hur vet jag om jag har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin? 

Det är konkursförvaltaren som meddelar dig om du har rätt till ersättning och hur mycket du kommer 

att få. Ersättningen från lönegarantin betalas ut av Länsstyrelsen och är skattepliktig. 

Hur gör jag för att ansöka om ett förskottslån? 

Följ länken nedan och fyll i vår intresseanmälan. När du har skickat in den kommer en rådgivare 

återkomma till dig så snart som möjligt. Tillsammans går ni igenom din ekonomi och ser vad som kan 

göras i den aktuella situationen. Vi gör då en bedömning om kan vi erbjuda dig ett Förskottslån eller 

om vi kan hjälpa till med andra alternativ. 

www.swedbank.se/forskottslan 

Skall jag amortera på lånet varje månad? 

Nej, du betalar varken ränta eller amortering månadsvis. Du löser istället lånet (inklusive upplupen 

ränta) när du har fått ersättning från Lönegarantin, dock senast inom 3 månader. 

Jag är kund i en Sparbank, kan jag ansöka om förskottslånet ändå? 

Det kan finnas olika avtal beroende på vilken sparbank du är kund i. Därför är det bäst att kontakta 

din sparbank och fråga vad de kan erbjuda i avvaktan på ersättning från lönegarantin. 

 

* Räkneexempel: Ett lån på 30.000 kronor till 5,55% rörlig ränta (2020-04-22) med rak amortering 

med en återbetalningstid på 3 månader, antal betalningstillfällen 1 st, aviseringsavgift 0 kronor, 

uppläggningsavgift 0 kronor ger en effektiv ränta på 5,67 %. Totalt belopp att betala under lånets 

löptid: 30 416 kronor. 
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