
                                   

Till internsidan för rådgivare 

Uppstartslån	med	NyföretagarCentrum	och	Marginalen	Bank	
Marginalen Bank har som första svenska bank fått en mikrogaranti från Europeiska 
Investeringsfonden (EIF) för att underlätta för mindre företag med upp till nio anställda att få 
lånefinansiering. Tack vare garantin från EIF lanseras nu två unika låneerbjudanden för 
småföretagare för lån upp till 250 000 kronor som både har bättre lånevillkor och lägre pris för 
kunden än ett motsvarande lån hos Marginalen Bank utan garantin. Målet är att låna ut 
sammanlagt 250 miljoner kronor under de kommande åren. Uppstartslånet lanseras i nära 
samarbete med NyföretagarCentrum. 

Uppstartslånet: Uppstartslånet omfattas av EIF-mikrogarantin och riktar sig till nystartade och unga 
företag (som inte haft ett bokslut) som söker lånefinansiering. Lånet kan endast sökas efter 
genomgången rådgivning och granskning av NyföretagarCentrum. 

Företagslånet med EIF-mikrogarantin: Detta lån riktar sig till redan väletablerade företag (med minst 
ett bokslut) som söker ett mindre företagslån och uppfyller EIF:s krav. Lånen omfattas också av EIF-
mikrogarantin och kan sökas direkt på marginalen.se. 

Fördelen med båda lånen med EIF-garanti för entreprenören är att denne endast behöva gå i 
personlig borgen för 20 procent av lånebeloppet eftersom garantin från EIF träder in och täcker 
resterande 80 procent. Räntan på lånet är dessutom 0,3 % lägre än för motsvarande företagslån utan 
garantin hos Marginalen Bank 

Mer information om Uppstartslånet finns på: 
www.marginalen.se/Foretag/Finansiering/lan/uppstartslanet/.  

Mer information om Företagslånet med EIF-mikrogarantin finns på: 

www.marginalen.se/Foretag/Finansiering/lan/foretagslanet-med-eu-stod/. Villkoren för detta lån är 
snarlikt det för Uppstartslånet som presenteras nedan. 

 

Villkor för Uppstartslånet (med reservation för ändringar) 

Generella krav 

• Lån mellan 100 000 – 250 000 kr (nyföretagaren kan låna flera belopp vid olika tillfällen, men 
det totala engagemanget hos Marginalen bank får inte överstiga 250.000 kr för att garantin 
ska gälla). 

• Bolagsformer: Aktiebolag, Enskild firma, Handelsbolag och Kommanditbolag (ej SUF) 

• Svenskt personnummer på företagaren som söker om Uppstartslånet 

• Nystartat eller ungt företag utan ett bokslut 

• Max 9 heltidsanställda 

• Max 20 000 000 kr i omsättning eller balansomslutning 



• Uppfyller de krav som EIF ställer upp på låntagaren och lånet 

• Bank-ID för signering av ansökan 

Lånevillkor 

• Personlig borgen på 20 % av lånebeloppet 

• 30 punkter ränterabatt (0,3 %) jämfört med motsvarande lån utan garantin (räntor för 
uppstartslån från 6,5 % inkl rabatt, beroende på bransch och specifika situationen) 

• Månatlig räntebetalning och amortering via autogiro 

• Rörlig ränta 

• Löptid mellan 1 och 4 år 

• Uppläggningsavgift 1% av lånebeloppet  

Ansökningsprocess för Uppstartslånet 

• Entreprenören utvecklar och tar fram affärsplan i nära dialog med lokal rådgivare  

• Lokal rådgivare ”granskar” affärsplanen och skickar vidare denna till central granskare på 
NyföretagarCentrum: 
Per-Olof Eriksson (per-olof.eriksson@nyforetagarcentrum.se) eller Per Blomberg  
(per.o.blomberg@nyforetagarcentrum.se) gör en ytterligare genomgång av materialet och 
meddelar entreprenören och lokal rådgivare om resultatet av granskningen (per e-post).  

• Motivering av rådgivarens beslut att skicka kundens affärsplan vidare för granskning ska 
framgå i mailet som skickas från lokalt NyföretagarCentrum till centrala granskare. 

• Entreprenören går in på www.marginalen.se/Foretag/Finansiering/lan/uppstartslanet/ och 
fyller i en ansökan om uppstartslån och laddar upp denna (affärsplan inklusive budget samt 
CV) samt signerar med Bank-ID. 

Var vänder jag mig som rådgivare om jag har frågor om Uppstartslånet?  

• För frågor om prövning av affärsplanen och den centrala granskningen, vänligen kontakta 
Per-Olof Eriksson, per-olof.eriksson@nyforetagarcentrum.se eller Per Blomberg, 
per.o.blomberg@nyforetagarcentrum.se  

• För frågor om samarbetet mellan NyföretagarCentrum och Marginalen Bank, vänligen 
kontakta Harry Goldman, harry.goldman@nyforetagarcentrum.com 

• För frågor om Uppstartslånet och Marginalen Bank, vänligen kontakta Marginalen Banks 
företagsrådgivare, uppstartslan@marginalen.se eller Kundservice för företagskunder 0771-
717 710 (vardagar mellan 08.30-17.00) 

  



FAQ 

Vilka är Marginalen Bank? 

Marginalen Bank är en entreprenörsledd bank med cirka 300 anställda i Sverige som har ungefär 300 
000 kunder. Vår ägare tillika VD är Ewa Glennow. Marginalen Bank står under Finansinspektionens 
tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av Marginalen 
AB. 

Bankens rötter går tillbaka till 1979 och vi har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av 
egen kraft. I samband med att Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 
bildades Marginalen Bank. 

Vår affärsidé: Marginalen Bank skapar tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas 
genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och 
erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 

Vår vision: Bidra till en bättre värld genom att skapa ekonomiskt försprång för människor som söker 
en bank och partner som inte bara tittar på siffror utan lika mycket på idéer och framtid. 

För mer information om Marginalen Bank se https://www.marginalen.se/om-marginalen/ 

Vilken relation har NyföretagarCentrum och Marginalen Bank? 

Marginalen Bank är sedan våren 2018 nationell partner till NyföretagarCentrum och har ett nära 
samarbete kring Uppstartslånet.  

Vad innebär mikrogarantin som Marginalen Bank fått från EIF? 

EIF-garantin, som kopplats till våra två nya låneerbjudanden: Uppstartslånet och Företagslånet med 
EIF-mikrogaranti, ger Marginalen Bank möjlighet att ge förmånligare villkor till företagaren och syftar 
till att sänka trösklar och öka företags i tidiga faser möjlighet att få tillgång till lånefinansiering. 
Entreprenören behöver endast personlig borgen för 20 procent av lånebeloppet, medan EIF ställt en 
säkerhet för resterande 80 procent. Räntan på lånen är dessutom 30 punkter (0,3 %) lägre än för 
motsvarande företagslån utanför garantin. 

Vem kan söka Uppstartslånet? 

Uppstartslånet kommer inledningsvis endast att kunna sökas av nystartade företag eller unga företag 
utan ett bokslut (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, kommanditbolag) via NyföretagarCentrum. 
Detta innebär att kunden först måste ha fått rådgivning och tagit fram en kvalitetssäkrad affärsplan 
tillsammans med en rådgivare. 

Måste nya företag som söker Uppstartslånet gå via NyföretagarCentrum? 

Ja. När man ansöker om Uppstartslånet på Marginalen.se blir ansökan inte beviljad om kunden inte 
genomgått godkänd rådgivning hos NyföretagarCentrum. 

Kan väletablerade företag söka Uppstartslånet? 

Nej, i sådant fall får man söka vårt Företagslån med EIF-mikrogaranti. Detta kan sökas av företag 
som uppfyller kraven på maximalt 9 anställda och 20 mkr i omsättning och balansomslutning. 
Ansökan görs direkt på marginalen.se och kräver inte att man fått rådgivning från 
NyföretagarCentrum. För mer information se: 
www.marginalen.se/Foretag/Finansiering/lan/foretagslanet-med-eu-stod/. 



Kan en nyföretagare ansöka om Uppstartslån innan företaget är registrerat? 

Nej, bolaget måste vara registrerat hos Bolagsverket innan en ansökan om Uppstartslån kan skickas 
in till Marginalen Bank. 

Vilka beloppsgränser gäller för Uppstartslånet? 

Företagaren kan söka mellan 100 000- 250 000 kr. 

Vad händer om nyföretagaren vill söka ett större lån än 250 000 kr? 

Vid högre belopp behöver kunden ansöka om Marginalen Banks ordinarie företagslån utan EIF-
garanti på marginalen.se till gällande villkor. 

Vad skiljer ett lån som omfattas av EIF-garantin och ett som är utan? 

För lån med EIFs mikrogaranti gäller 20 % personlig borgen och att kunden också ska få en 
ränterabatt. Utan garantin gäller 100 % borgen och det ges ingen ränterabatt. Dessutom finns vissa 
mindre skillnader i detaljvillkor, till exempel finns vissa speciella branscher där inte mikrogarantin kan 
erbjudas, som finansiell verksamhet. Dessa branscher listas på Marginalens websida för EIFs 
mikrogaranti.  

Går det att ansöka om Uppstartslån med samordningsnummer? 

Nej, det krävs ett svenskt personnummer för att få ansöka om ett Uppstartslån 

Går det att ansöka om ett Uppstartslån med en pappersansökan? 

Nej, alla ansökningar sker digitalt på marginalen.se och måste signeras med Bank-ID. Till ansökan 
bifogas affärsplan inklusive budget samt CV i form av filer (word eller pdf). 

Hur lång tid tar det att få beslut om en ansökan om Uppstartslån? 

Vi har som ambition att kunna återkomma med ett beslut inom ett par bankdagar. 

Hur får kunden reda på om låneansökan för ett Uppstartslån beviljats eller avslagits? 

Kunden kommer att meddelas beslutet per telefon. 

Kommer jag som rådgivare att få ta det av beslutet från Marginalen Bank? 

Nej, ansökan omfattas av banksekretess. Däremot kan kunden själv meddela beslutet om denne vill. 

Kan flera bolagsmän stå som borgensmän? 

Ja, detta är möjligt om borgensmännen också är ägare och står med på låneansökan. Borgen uppgår 
till 20 % av det ursprungliga lånebeloppet och är en solidarisk proprieborgen. 

Är det krav på att kunden har ett företagskonto hos Marginalen Bank? 

Nej, initialt är det inget krav att kunden också har ett företagskonto hos Marginalen Bank. Däremot 
kommer det vara ett krav på autogirodragningar för ränta och amortering på lånet. Om kunden har 
behov kan ansökan för företagskonto även göras på marginalen.se. 

 

 



Utgår det någon ersättning till NyföretagarCentrum? 

Ja, för varje utbetalat uppstartslån ersätts lokalt NyföretagarCentrum med 550 kr ex moms, 
granskaren med 550kr ex moms samt NyföretagarCentrum Sverige med 100kr ex moms som en del 
för att täcka central administration. Ersättningen betalas ut till NyföretagarCentrum Sverige som 
sedan fördelar detta inom organisationen.  

 

Finns det branscher som inte omfattas av EIF:s mikrogaranti? 

Ja, branscher såsom tobak, alkohol, vapen, pornografi och casino omfattas inte av garantin. För en 
komplett lista se www.marginalen.se/Foretag/Finansiering/lan/uppstartslanet/. 

Vilka övriga företagsprodukter erbjuder Marginalen Bank? 

Marginalen erbjuder ett flexibelt helhetserbjudande – en ”one-stop-shop” för små och medelstora 
bolag. Vi erbjuder allt från traditionella banktjänster som konto och finansieringsprodukter, till 
ekonomiservice och inkasso, försäkringar, juridik, HR, tjänstepension till e-handelscheckouten 
Hygglig. Samtliga våra konton har ränta och omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Om Marginalen Bank 
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens 
tillsyn. Marginalen Bank,erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort 
och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, 
Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att 
dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. 
Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare 
fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och är certifierat 
enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Om EIF och Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation 
EIF är en multilateral utvecklingsbank som ägs av European Investment Bank EIB, EU och 24 europeiska banker. EIFs 
verksamhet syftar till att stärka möjligheterna för att hjälpa företag att få finansiering som i förlängningen kan skapa fler 
arbetstillfällen inom EU.  

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen 
mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet 
utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, det vill säga. lån på upp till 25 000 euro. Dessutom hjälper 
EU-kommissionen för första gången sociala företag med investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrokrediter och 
socialt entreprenörskap genomförs nu genom EaSI-garantin. Garantin kommer att göra det möjligt för finansiella mellanhänder 
att nå ut till mikroentreprenörer och sociala företag som på grund av den höga risken inte skulle ha fått tillgång till finansiering 
på något annat sätt. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken. 

 

 


