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Med en Multi Option Facility blir det möjligt att 
samordna och utnyttja beviljade kreditförbindel-
ser på ett flexibelt sätt. Företaget kan på ett en-
kelt sätt förändra utnyttjande mellan olika kre-
ditslag varefter olika behov uppstår, utan att an-
söka om och förändra redan beviljade krediter.  
 
I en Multi Option Facility kan följande kredittyper 
ingå: 

• lån 
• kontokrediter 
• garantier 
• remburser 

 
En Multi Option Facility kan inrymma förbindel-
ser i olika valutor. Om företaget så önskar kan 
man ha flera Multi Option Facility-avtal.  
 
Nyttjande av Multi Option Facility 
De förbindelser som ansluts till Multi Option  
Facility har rätt att tillsammans disponera det 
kreditutrymme som Multi Option Facility-avtalet 
omfattar. Individuella ramar för enskilda förbin-
delser i avtalet kan förekomma. 
 

När banken gör täckningskontroll vid utnyttjande 
görs en avstämning dels mot en individuell ram 
och dels mot den totala ramens utnyttjande. 
För konton i annan valuta görs en omräkning till 
ramens avtalade valuta innan täckningskontrol-
len sker. Eventuellt tillgodohavande på konton 
som ingår i Multi Option Facility tillgodoräknas 
inte ramen vid täckningskontrollen.  
Exempel: 
 
 
 
 
 

Täckningskontroll vid utnyttjande: 

Multi Option Facility 10 mio SEK 

Konto 1 - 1 mio SEK 

Konto 2 (ind ram 6 mio) - 5 mio SEK 

Konto 3    0 mio SEK 

Disponibelt belopp 

Multi Option Facility 
  5 mio SEK 

 
Ytterligare utnyttjande av kreditramen kan gö-
ras med 5 mio SEK från valfritt konto, dock med 

begränsningen att konto 2 endast kan utnyttjas 
med ytterligare 1 mio SEK.  
 
Information via Business Online 
Det sammanlagda utnyttjandet av Multi Option 
Facility kan företaget alltid följa via vår Internet-
bank Business Online � i realtid. 
 
Fördelar för företaget 
Multi Option Facility kan ge följande fördelar:  

• mindre behov av krediter 
• lägre ramavgifter 
• flexibelt nyttjande av tillgänglig kredit-

ram mellan olika kreditslag och mellan 
olika valutor 

• mindre behov av valutaväxlingar 
• enkelt följa sitt kreditutnyttjande via Bu-

siness Online. 
Multi Option Facility kan kombinera med Danske 
Banks övriga ränte- och likviditetsstyrningslös-
ningar. 
 
För mer information 
För mer information om hur ni ansluter före- 
tagets konton till en Multi Option Facility, är ni 
välkomna att kontakta ert lokala bankkontor. 

Konto 1
DKK 

Konto 3
EUR 

Konto 2
SEK 

(Individuell ram 6 mio) 
Saldo

- 1 mio 
 (omräknat till SEK) 

Saldo
+3 mio  

(omräknat till SEK) 
Saldo

- 5 mio  

Multi Option Facility = 10 mio SEK 


