
BORGENSAVTAL 
Detta avtal har ingåtts mellan nedan angivna parter:  

 

Borgenär 

Namn/Firma Pers. nr/Org. nr Tfn. 

Adress Post nr Ort 

 

Gäldenär 

Namn/Firma Pers. nr/Org. nr Tfn. 

Adress Post nr Ort 

 

Borgensman 

Namn/Firma Pers. nr/Org. nr Tfn. 

Adress Post nr Ort 

 

Borgensman 

Namn/Firma Pers. nr/Org. nr Tfn. 

Adress Post nr Ort 

 

 

§ 1. Borgensåtagande 

1.1 Detta borgensåtagande är en:  

 

Enkel borgen  

 

Proprieborgen 

 

 

Förklaring:  



- Enkel borgen innebär att borgensmannen tar över betalningsansvaret först när gäldenären inte 

har någon utmätningsbar egendom kvar. 

- Proprieborgen innebär att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld. Borgenären 

har då rätt att kräva borgensmannen på skulden utan att först ha krävt gäldenären.  

 

§ 2. Borgensmännens inbördes ansvar 

        Alternativ 

        2.1 Borgensmännen ansvarar för skulden enligt följande alternativ:  

         

        Alternativ 1.  

        Solidariskt ansvar – skulden kan således utkrävas i sin helhet av endera av  

        borgensmännen. Skulden skall dock utkrävas till hälften var av borgensmännen, så långt  

        detta är möjligt.  

 

        Alternativ 2.  

        Borgensmännen ansvarar enbart för hälften av skulden vardera. 

 

        Alternativ 3.  

        Borgensmännens ansvar är begränsat till ett belopp om                                            

        avseende borgensman 1 och  

 

            avseende borgensman 2.  

 

         Kvotdelsberäkning 

2.3 Borgensmännen skall alltid, så långt detta är möjligt, betala en andel av skulden som står i 

proportion procentuellt till respektive borgensmans åtagande enligt ovan.          

 

         Regressrätt 

2.4 Borgensmännen har inbördes regressrätt. Det innebär att en borgensman kan kräva en annan 

borgensman på den del av skulden som överskridit den ena borgensmannens betalningsansvar. 

 

Ränta 

2.5 Den borgensman som är i skuld till en annan borgensman har skyldighet att betala ränta på 

detta belopp i enlighet med räntelagen (1975:365). 

 

§ 3. Relationen borgensman – gäldenär 

        Regressrätt 

3.1 Borgensmännen har regressrätt gentemot gäldenären för den skuld de fick betala i 

gäldenärens ställe. Det innebär att borgensmännen kan kräva gäldenären på kapitalbeloppet 

genom ansökan om betalningsföreläggande genom kronofogden eller genom stämning i tingsrätt.  

 

Ränta 

3.2 Gäldenären har skyldighet att betala ränta på det belopp som borgensmännen har lagt ut för 

gäldenärens skuldbetalning i enlighet med räntelagen (1975:365).  

 

Undersökningsplikt 

3.3 Gäldenären har skyldighet att undersöka borgensmannens ekonomi på ett tillfredsställande 

vis. Det innebär bland annat att borgensmannen skall överlämna anställningsbevis, eventuell 

lagfart och taxeringsbevis för fastighet, värdering av och vidhäftande skuld till denna egendom, 

skulder till banker och andra finansinstitut, bevis på innehavande av lösören såsom bilar och 



andra egendomar av större betydelse samt utdrag som utvisar banktillgodohavanden. 

Borgensmannen skall även överlämna ett utdrag från Upplysningscentralen.  

 

§ 4. Relationen borgenär – borgensman 

        Underrättelse vid utebliven betalning 

4.1 När betalning uteblir från gäldenären skall borgenären omedelbart underrätta borgensmännen 

därom. 

 

Undersökningsplikt 

4.2 Borgenären skall undersöka gäldenären i de avseenden som nämns i 3.3 innan 

borgensmännen skriver på detta avtal. Denna undersökning skall i samma skede redogöras för 

borgensmännen.  

 

Ränta 

4.3 Borgensmännen är inte skyldiga till att betala den ränta gäldenären har gjort sig skyldig till.  

 

 § 5. Borgensavtalets löptid 

       Huvudregel – 10 års preskription 

       5.1 Rättsverkningar av detta borgensavtal upphör att gälla tio år efter dess upprättande,  

       om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. En preskription avbryts exempelvis om  

       fakturapåminnelse skickas, ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden vidtas  

       eller stämningsansökan i tingsrätten inlämnas. 

 

       Konsumentkrediter – 3 års preskription 

       5.2 Preskriptionstiden är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen  

       är en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga    

       verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma  

       gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den  

       treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig enbart på löpande  

       skuldebrev. 

      

       Särskild löptid 

       5.3 Detta borgensavtal gäller enbart fram till följande datum  

 

       Byte av borgensman 

       5.4 Borgensmannen kan bli fri från sitt åtagande om en annan borgensman framställs  

       som bedöms ha rimliga ekonomiska förutsättningar enligt 3.3 att kunna återbetala    

       skulden om gäldenären inte skulle ha råd att betala. 

 

§ 6. Övriga bestämmelser 

       Dödsfall 

       6.1 Dör gäldenären upphör borgensmannens ansvar. Dör borgensmannen upphör  

       borgensförbindelsen likaledes.  

 

       Sjukdom och invaliditet 

       6.2 Drabbas borgensmannen av sådan sjukdom att han inte bedöms kunna ta hand om  

       ett heltidsjobb, upphör borgensförbindelsen. 

        

       Ändringar och tillägg 

       6.2 Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara upprättade i skrift och undertecknade    

       av samtliga Parter. 



 

      Fullständig reglering 

      6.3 Detta avtal utgör Parternas fullständiga reglering gällande borgensåtagandet.  

 

      Tillämplig lag och tvist 

      6.4 Detta avtal skall i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta  

      avtal skall avgöras av allmän svensk domstol.  

 

Detta avtal har upprättats i XX exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

Borgenär Datum/ort  Gäldenär Datum/ort 

 

Underskrift   Underskrift 

 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

Borgensman Datum/ort  Borgensman Datum/ort 

 

Underskrift   Underskrift 

 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

Detta borgensåtagande bevittnas av följande personer:  

 

Datum/ort   Datum/ort 

 

Underskrift   Underskrift 

 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 


