
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditinstitutters midlertidige lempelige vil-

kår til kunder som følge af COVID-19 
 

Finanstilsynet har været i dialog med Finans Danmark om institutternes an-

vendelse af lempelige vilkår til kunder som følge af COVID-19 udbruddet.  

 

I denne forbindelse er aftalt, at Finanstilsynet præciserer enkelte emner. 

 

Det er ud fra en fælles forståelse af, at kreditinstitutternes regnskaber skal 

være retvisende. Det gælder også institutternes nedskrivninger på udlån, som 

skal afspejle de forventede tab. Ved vurderingen af forventede tab skal insti-

tutterne tage højde for de aktuelle forhold og deres forventninger til den øko-

nomiske udvikling. 

 

Finanstilsynet har forståelse for, at der konkret kan være behov for forenklede 

bevillingsprocedurer i forhold til sædvanlig praksis, så gode kunder kan få 

opfyldt rimelige ønsker om yderligere likviditet i en begrænset periode.  

 

Midlertidige kreditlempelser til kreditmæssigt gode kunder som direkte følge 

af COVID-19 situationen medfører ikke i sig selv en væsentlig forringelse af 

kundens kreditværdighed og øget nedskrivningsbehov.  

 

For kunder med midlertidige brud på f.eks. aftalte vilkår eller betingelser (co-

venants), kan der være indikation for kreditforringelse. Finanstilsynets tilgang 

er, at instituttet foretager en konkret og individuel vurdering af forholdene. Der 

er således ikke en automatik, der fører til konstatering af indikation for kredit-

forringelse og til øget nedskrivning. Instituttet skal derfor konkret vurdere, om 

udlånene til kunderne er med indikation for kreditforringelse eller blevet kre-

ditforringede. Hvis der er indikation for kreditforringelse, men ikke en ned-

skrivning i det mest sandsynlige scenarie, er der ikke krav om placering af 

kunden i stadie 3 og derfor i mange tilfælde heller ikke kategorisering som 

non-performing (NPE) efter de fælleseuropæiske standarder. Størrelsen af 

øgede nedskrivningsbehov vil afhænge af instituttets vurderinger. 
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Finanstilsynet er fortsat i dialog med branchen om håndteringen af NPE-

bagstopperens krav til minimumsdækning af tab på non-performing ekspone-

ringer og følger udviklingen i praksis inden for EU med henblik på at anlægge 

ensartede fortolkninger af reglerne. 


