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Gjeldserklæring forbruker - Nedbetalingskreditt del 1
Denne gjeldserklæring er en del av Låneavtalen som angitt i Avtalevilkår for Personlån

Kredittgiver

Adresse

Kundeinformasjon

Kredittkunde

Navn
Fødselsnummer

Organisasjonsnummer

Medlåntaker

Adresse

Kredittbeløp
Rentevilkår

Nominell rente
Renteberegning
Kapitalisering
1. forfallsdato renter

Vilkår for tilbakebetaling

Terminbeløp
Terminlengde
Terminbeløp trekkes fra konto
Øvrige vilkår
Særlige vilkår

1. forfallsdato
Løpetid

Om kredittkunden ønsker å angre kredittavtalen innen 14 dager, jf. Avtalevilkår
for Personlån pkt. 18 nedenfor, vil det daglig påløpe et slikt rentebeløp for hver
dag kreditten er benyttet

Dato

Avtaleinngåelse med elektronisk signatur

Kredittkunden erkjenner med dette å skylde kredittgiver det angitte kredittbeløp ovenfor, med tillegg av
renter og omkostninger. Tilbakebetaling av kreditten skal skje i samsvar med Låneavtalen.
Kredittkunden vedtar med dette at gjelden kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven
§ 7-2 (g).
Jeg/vi har i god tid før kredittavtalen ble signert, mottatt og hatt anledning til å sette meg/oss inn i
opplysningene og vilkårene for denne kredittavtalen.
Med min elektroniske signatur bekrefter jeg å ha lest og gjort meg kjent med innholdet i denne
avtalen og aksepterer de betingelser og vilkår som gjelder.
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Avtalevilkår for Personlån
1.

Generelt

Avtale om Personlån mellom Låntaker og Banken
består av:
1) Gjeldserklæring Forbruker
2) Avtalevilkår for Personlån ; og
3) SEF-skjemaet
(«Låneavtalen»)
2.

Definisjoner
BRAbank ASA org. nr.
913 460 715

Banken:
Låntaker:

Den/de som har fått innvilget
Personlån av Banken

Personlån:

Innvilget usikret lån fra Banken
med avtalt nedbetalingstid

SEF-skjemaet: Standardiserte europeiske
forbrukerkredittopplysninger

3.

Opprettelse av låneavtalen og
lånekontoen

Låneavtalen opprettes som en
engangsutbetaling. Utbetaling vil bli gjort når
Banken har mottatt og godkjent alle forespurte
dokumenter. Etableringsgebyr vil bli lagt til
innvilget lånebeløp. Ved utbetaling vil innvilget
lånebeløp bli overført til angitt bankkonto
fratrukket etableringsgebyr og eventuelle
utbetalinger som Låntaker har bemyndiget
Banken til å foreta for innfrielse av annen
gjeld. I forbindelse med utbetaling opprettes
lånekontoen.
4.

Vilkår for bruk av personlån og
Tilbakebetaling

4.1

Personlån skal ikke brukes som
egenkapital i forbindelse med ny eller
eksisterende boligfinansiering.

4.2

Personlånet skal tilbakebetales som
angitt i Låneavtalen inkludert renter,
termingebyr og andre omkostninger
som opplyst i SEF-skjemaet. Avvik fra
avtalt nedbetalingstid er å anse som
brudd på Låneavtalen og kan medføre
at Banken sier opp Låneavtalen slik at
hele Personlånet må tilbakebetales
med én gang.
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5.

Ansvar for tilbakebetaling /
Medlåntaker

Låntaker skylder Banken det til enhver tid
utestående beløp med tillegg av renter,
termingebyr og andre omkostninger. Dersom
Låneavtalen er inngått med flere enn én
Låntaker så er Låntakerne solidarisk ansvarlig
for det totale skyldige beløp. Ved eventuelt
mislighold vil Banken kunne velge å inndrive
hele det skyldige beløpet fra én av Låntakerne.
6.

Kostnader og renteberegning for
Personlån

Nominell rente og effektiv rente fremgår av
tilbudsbrevet og SEF-skjemaet. Renten på
Personlån beregnes daglig og kapitaliseres
månedlig. Ved forsinket betaling påløper
forsinkelsesrente med den til enhver tid
gjeldende rentesats som er bestemt etter lov
om renter ved forsinket betaling, dog slik at
forsinkelsesrenten alltid minst vil tilsvare
gjeldende rentesats i Låneavtalen. Den
månedlige kapitaliseringen innebærer at
rentes rente kan påløpe dersom den
kapitaliserte renten ikke tilbakebetales ved
forfall.
7.

Regulering av renter og andre
kostnader

7.1

Banken kan ensidig endre rentesatsen
på Personlån og andre gebyrer når
endringen er saklig begrunnet ut fra
endringer i makroøkonomiske forhold,
bankens
inntjeningsevne
og
kostnader,
konkurransesituasjonen
eller Låntakers individuelle forhold, for
eksempel når det er skjedd andre
endringer på Låntakers hånd som gjør
at Personlånet medfører økt risiko for
Banken.

7.2

Endringer kan tidligst iverksettes 6
uker etter at Banken har sendt skriftlig
varsel til Låntaker om endringen.
Likevel kan en kortere frist benyttes
dersom endringen skjer som følge av
at det er inntruffet en vesentlig endring
i
pengemarkedsrenten,
obligasjonsrenten eller det generelle
rentenivået for Bankens innlån.
Varselet til Låntaker skal angi
grunnlaget, omfanget og tidspunkt for
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gjennomføring av endringen og
opplyse om Låntakers rett til førtidig
tilbakebetaling. Videre skal det
opplyses om ny effektiv og nominell
rente, og andre omkostninger som
Låntaker
skal
belastes
med.
Omfanget av endringer som nevnt
ovenfor skal ha rimelig sammenheng
med de forhold som er grunnlag for
endringen. Ved gjennomføringen av
endringen skal Banken ha adgang til
rimelig,
saklig
begrunnet
forskjellsbehandling mellom bankens
kunder.
7.3

For
øvrig
fremgår
renter,
termingebyrer og andre omkostninger
forbundet med Personlån av prislisten
på Bankens hjemmeside.

8.

Faktura

10.

Førtidig forfall / heving av
Låneavtalen

10.1

Personlån kan etter forutgående
skriftlig og begrunnet varsel bringes til
førtidig forfall dersom:
(a)

Låntaker
vesentlig
misligholder
Låneavtalen,
herunder plikten til å betale
avdrag, renter, gebyrer og
andre omkostninger eller
plikten til å innfri Personlånet
ved forfall;

(b)

Det blir åpnet konkurs eller
gjeldsforhandling
etter
konkurslovens regler hos
Låntaker;
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(d)

Det
ut
fra
Låntakers
handlemåte eller alvorlig
svikt
i
Låntakers
betalingsevne er klart at
Personlånet vil bli vesentlig
misligholdt, og Låntaker ikke
stiller betryggende sikkerhet
for Personlånet eller rettidig
betaling innen den frist
Banken setter. Dette gjelder
likevel
ikke
dersom
Personlånet
allerede
er
betryggende sikret.

Banken forbeholder seg videre retten
til å heve Låneavtalen hvor det
foreligger forhold hos Låntaker som
medfører at grunnlaget for den
opprinnelige avtalen ikke lenger er til
stede. Dersom det avdekkes at
Personlån er gitt på bakgrunn av
uriktig dokumentasjon eller uriktige
opplysninger fra Låntaker om sin
økonomiske situasjon har Banken
anledning til å heve Låneavtalen med
7 dagers varsel og kreve hele
Personlånet tilbakebetalt umiddelbart.

10.3

Dersom Låntaker ikke straks betaler
Bankens kostnader, herunder gebyr
ved eventuell inndrivelse av gjelden,
kan Banken kreve dem dekket på
annen måte.

11.

Mislighold og Inndrivelse

Førtidig Tilbakebetaling

Låntaker har rett til å tilbakebetale lånebeløpet
helt eller delvis før avtalt forfallstid. Låntaker
skal i så tilfelle betale renter og omkostninger
fram til og med dagen da banken mottar
tilbakebetaling.

Låntaker dør, uten at det
innen rimelig frist foreligger
eller etter varsel blir stilt
betryggende sikkerhet for
oppfyllelse; eller

10.2

Låntaker mottar én gang per måned en
faktura. Fakturaen vil vise det faste månedlige
terminbeløpet som skal betales, og som består
av en avdragsdel (beregnet etter
annuitetsmetoden), en rentedel og en
gebyrdel.
9.

(c)

Lånebeløpet inklusive renter og utenrettslige
inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten
søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2.
Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18
sendes til Låntakers folkeregistrerte adresse.
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12.

Banken kan overdra fordringen og øvrige
rettigheter etter Låneavtalen til et annet
finansforetak eller lignende institusjon
i
henhold
til finansavtalelovens § 45.
Låntaker samtykker eksplisitt til at Banken
kan overføre fordringen og øvrige rettigheter
etter Låneavtalen til et annet foretak,
herunder
et
foretak
som
ikke
er
finansforetak, i samsvar med de til enhver tid
gjeldende norske regler.

13.

regler
og
eventuelt
Låntakers
samtykke. Alle opplysningene som
registreres om kunder i forbindelse
med avtaler og bruk av bankens
tjenester er underlagt taushetsplikt.

Overdragelse av krav

14.3

Behandlingsansvarlig
for
personopplysninger er BRAbank ASA
ved daglig leder.

15.

Endringer AV Låneavtalen

15.1

Banken kan endre disse alminnelige
Avtalevilkår for Personlån uten
Låntakers
samtykke
dersom
endringen hverken ikke er til skade for
låntaker eller foretas for å oppfylle
regulatoriske krav. Låntaker skal
varsles skriftlig før slik endring trer i
kraft. Varslet skal opplyse om hva
endringen går ut på, om hva som er
begrunnelsen for endringen, og om
kundens rett til førtidig tilbakebetaling,
jf. punkt 9. Ved forhøyelse av renter,
gebyrer og andre omkostninger
gjelder bestemmelsene i punkt 7.

15.2

Andre endringer enn førnevnte må
varsles til Låntaker med minst 6 ukers
frist for tilbakemelding. Hvis Låntaker
ikke gir melding om annet innen utløp
av fristen anses endringen som
godkjent av Låntaker.

16.

Informasjon ved endringer og
løpende kredittvurdering

16.1

Låntaker
skal
varsle
Banken
omgående om ev. endringer i navn,
folkeregistrerte adresse, sivilstand, og
om andre forhold som kan antas å ha
betydning for Banken i forbindelse
med
Låneavtalen
og/eller
Personlånet, spesielt om Låntakers
økonomiske situasjon tilsier at
Låntaker ikke lenger vil være i stand til
å betjene Personlånet.

16.2

Låntaker
skal
varsle
Banken
omgående
om
endringer
i
statsborgerskap, eller om Låntaker blir
skattepliktig til andre land enn Norge.
Låntaker plikter å opplyse om hvilke
andre land Låntaker er skattepliktig til,
Låntakers nye utenlandske adresse
og skattenummer (TIN).

Bedrageri

Låntaker skal holde Banken skadesløs for alle
deres tap, omkostninger og utgifter grunnet
handlinger foretatt av Låntaker som er å anse
som bedrageri, falsk eller forfalskning. Alle
straffbare forhold vil bli politianmeldt.
14.

Bruk av personopplysninger

14.1

BRAbank ASA har konsesjon fra
Datatilsynet
til
behandling
av
personopplysninger i sin virksomhet.
Banken
sin
behandling
av
personopplysninger vil til enhver tid
skje innenfor de rammer som er
fastsatt
i
konsesjonen
og
personopplysningslovens
regler.
Dersom det foreligger samtykke fra
Låntaker
kan
Banken
benytte
personopplysningene utover det som
kreves for oppfyllelse av eksisterende
avtaler.

14.2

Ved inngåelse av Låneavtale med
Banken aksepteres samtidig Bankens
regler om bruk av personopplysninger
publisert på bankens hjemmeside
(https://brabank.no/personvern).
Bankens
regler
for
bruk
av
personopplysninger kan endres uten
at slik endring er å anse som en
endring av Låneavtalen, så fremt
reglene holder seg innenfor Bankens
konsesjon, personopplysningslovens
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16.3

Banken kan foreta en løpende
vurdering
av
Låntakers
betjeningsevne basert på Låntakers
betalingshistorikk
og
annen
tilgjengelig informasjon om Låntakers
økonomiske situasjon. For dette
formålet kan Banken innhente offentlig
tilgjengelig
informasjon
gjennom
kredittvurderingsbyrå
eller
andre
samarbeidspartnere.

17.

Angrerett

17.1

Låntaker har som forbruker rett til å gå
fra Låneavtalen ved å gi melding til
Banken innen 14 kalenderdager.
Fristen løper fra den dag Låneavtalen
er inngått, eller fra den dag Låntaker
mottar
avtalevilkårene
og
opplysninger i Låneavtalen, dersom
dette er senere enn avtaletidspunktet.
Dersom melding gis skriftlig, anses
fristen overholdt om meldingen er
avsendt innen fristens utløp.

17.2

Ved bruk av angreretten faller
partenes
plikt
til
å
oppfylle
Låneavtalen bort. Låntaker skal uten
unødig opphold og senest 30
kalenderdager etter at melding er gitt,
tilbakebetale lånebeløpet og betale
nominelle renter som har påløpt fra
Personlånet ble utbetalt til lånebeløpet
blir tilbakebetalt. Banken kan ellers
kun
kreve
kompensasjon
for
kostnader
i
forbindelse
med
Låneavtalen som Banken har betalt til
offentlige myndigheter, og som
Banken ikke kan kreve tilbake.

17.3

Meldingen kan gis ved utfylling og
returnering av angrerettskjemaet
tilsendt sammen med kredittavtalen.
Angrerettskjemaet
kan
sendes
elektronisk eller per post.
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18.

Tvisteløsning

18.1

Oppstår det tvist mellom Låntaker,
som er forbruker, og Banken, kan
Låntaker bringe saken inn for
Finansklagenemnda for uttalelse, når
nemnda er kompetent i tvisten og
Låntaker har saklig interesse i å få
nemndens uttalelse.

18.2

Finansklagenemndas adresse er
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo,
tlf. 23 13 19 60.
For
nærmere
informasjon
se
www.finansklagenemnda.no.

19.

Tilsynsmyndighet

Banken er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.
Finanstilsynets adresse er Postboks 1187
Sentrum, 0107 Oslo.
20.

Elektronisk kommunikasjon

Låntaker aksepterer ved inngåelse av
Låneavtalen at informasjon og varsling i
forbindelse med avtaleforholdet mottas
elektronisk på e-post, SMS eller i nettbanken.
Låntaker som har oppgitt e-post adresse
og/eller mobilnummer til Banken aksepterer at
Banken kan benytte disse for utsendelse av
informasjon og varsling i elektronisk form. Alle
krav til skriftlighet likestilles elektronisk
kommunikasjon med papir, spesielt er
informasjon på e-post og mobil likestilt med
kommunikasjon per brevpost. Utsendelse av
elektronisk melding til adresse som krever
passordlignende enheter (f.eks. SIM kort eller
e-post) ansees likeverdig med rekommandert
sending forutsatt at sendingen ikke møter
negativ mottakerkvittering. Varsel om endring
av renter og andre kostnader kan skje
elektronisk via nettbank, e-post eller SMS med
mindre annet er avtalt.
21.

Meddelser

Informasjon om endringer eller forespørsler
kan rettes til Banken på
kundeservice@brabank.no
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Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt
(SEF-opplysninger) Kredittavtale del 2
1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittgiver
Kredittgiver

Adresse
Telefonnummer
E-postadresse
Telefaksnummer
Nettadresse

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt
Samlet kredittbeløp

Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort
tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.

Vilkår for utnyttelse av kreditten

Dette betyr hvordan og når kreditten vil kunne benyttes.

Kredittavtalens varighet
Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge
avdragene vil bli fordelt
Det samlede beløp som skal betales

Dette betyr beløpet for lån kapital pluss renter og eventuelle
kostnader knyttet til kreditten.

3. Kredittens kostnader

Nominell rente f.t.

% p.a.

Nominell rente f.t.
Lånerenten eller eventuelt ulike
lånerenter som får anvendelse på
kredittavtalen

Nominell rente f.t.

% pa.a fra kr

Nominell rente f.t.

% pa.a fra kr

Referanserenten for
renteberegning
A. Sats når tilbudet er
framsatt
B. Kredittgivers
margin f.t.
C. Nominell rente
(A+B) f.t.
Effektiv rente f.t.

til kr

% p.a.
% p.a.
% p.a.
% p.a. basert på
følgende:

Effektiv årlig rente (AÅR)

Kredittbeløp
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Dette er de samlede kostnadene
uttrykt som en årlig prosentandel av
det samlede kredittbeløpet.
Den effektive årlige renten er her tatt
med for å gjøre det enklere å
sammenligne ulike tilbud.

Er det obligatorisk, for å oppnå denne
på de vilkår og betingelser som blir
markedsført, å
- tegne en forsikringspolise
- inngå en annen kontrakt om
tilleggstjenester
Dersom kostnadene ved disse
tjenestene ikke er kjent av kredittyter,
skal de ikke inkluderes i den effektive
årlige renten.
Tilknyttede kostnader

Kostnader i tilfelle for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige
følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det
vanskeligere å oppnå kreditt.

Nominell rente f.t.

% p.a.

Etableringsgebyr
Depotgebyr kr
Termingebyr
Løpetid
Forutsatt at rente og omkostninger er uendret gjennom hele
kredittperioden.

Etableringsgebyr
Depotgebyr kr
Termingebyr kr
Tinglysningsgebyr
inngår ikke i
beregning av EÅR
Med utgangspunkt i satsene pr. 1. januar 2019
kan disse kostnadene anslås som følger:
Forsinkelsesrente f.t. 8,50% p.a.
Kredittgivers purregebyrer
Purregebyr
Kr 70,Varsel om inkasso
Kr 70,Gebyr for
Kr 210
betalingsoppfordring
Inkassosalær (eks. mva.)
Krav t.o.m
kr 2.500,gebyr kr 700,Krav t.o.m
kr 10.000,gebyr kr 1.400,Krav t.o.m
kr 50.000,
gebyr kr 2.800,Krav t.o.m
kr 250.000,- gebyr kr 5.600,over
kr 250.000,- gebyr kr 11.200,Kostnader ved tvangsinndrivelse

Begjæring om utlegg kr 1.955,Begjæring om annen tvangsfullbyrdelse enn utlegg kr 2.415,Tillegg ved beslutning om tvangssalg av løsøre kr 3.450,Tillegg ved gjennomført tilbakelevering av salgspant kr 2.300,Tillegg ved gjennomført tvangsdekning i verdipapirer, krav mv. kr 1.150,Tillegg ved beslutning om tvangssalg av fast eiendom, skip/fly,
adkomstdokumenter til bolig kr 10.350,-

4. Andre viktige aspekter
Angrerett

En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14
kalenderdager
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Tilbakebetaling før tiden

Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut
eller delvis.

Informasjonssøk i en database

Rett til utkast til kredittavtale

Kredittyter må underrette forbrukeren
umiddelbart og uten omkostninger om resultatet
av informasjonssøk i en database dersom e
kredittsøknad blir avvist på grunnlag at et slik
informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse
dersom det r forbudt å gi slike opplysninger i
henhold til Felleskapets regelverk eller dersom
dette er i strid med målsetninger for offentlig
orden eller sikkerhet.
En rett til på anmodning og uten omkostninger
å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale.
Denne bestemmelsen får ikke anvendelse
dersom kredittyter på tidspunkt for
anmodningen ikke er villig til å gå videre med
inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.

I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av
opplysningene som er gitt før avtalen inngås

5. Tilleggsopplysninger ved salg av finansielle tjenester over landegrenser
b) Vedrørende kredittavtalen
Vedrørende klageadgang
Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og
erstatningsordning
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Vilkår for e-bank – forbruker
Om tjenesten
Med e-bank menes elektroniske
kommunikasjonskanaler, som for
eksempel
nettbank, mobilbank (herunder egne
programmer tilpasset smarttelefoner)
eller kontofon. Avtalen gir Kunden
mulighet til å bruke e-bank for å
inngå avtaler med banken, motta og
innhente opplysninger om
kontoforholdet.
Brukerdialogen angir hvilke funksjoner
som er tilgjengelige i den
enkelte kanal og beskriver til Kunden
hvordan tjenesten fungerer.
Kontoavtaler og priser
Vilkårene for e-bank suppleres av
brukerveiledning for e-bank,
herunder brukerdialogen i tjenesten.
Kostnader knyttet til e-bank fremgår av
bankens gjeldende
prisliste, kontoinformasjon og/eller
opplyses på annen måte.
Krav til datasystem
Kunden skal benytte oppdatert
programvare, herunder
operativsystem,
nettleserprogram og annen
programvare for sikker kommunikasjon
med
banken samt antivirusprogramvare.
Kunden skal følge alle
sikkerhetsrådene banken gir.

Kundeservice 55 96 10 00 kundeservice@brabank.no

Kode og sikkerhetsprosedyre
Ved bruk av e-bank må Kunden
benytte seg av BanID utstedt av annen
bank. Kunden skal bruke denne i tråd
med vilkårene for bruk av BankID.
Kunden skal ta alle rimelige
forholdsregler for å beskytte den
personlige kode eller annen personlig
sikkerhetsanordning så snart den er
mottatt. Den personlige
koden/sikkerhetsanordningen skal ikke
noteres slik
at den kan forstås eller brukes av
andre.
Kunden må melde fra til annen bank
eller bankens utpekte medhjelper
uten ugrunnet opphold dersom man
blir oppmerksom på tap, tyveri
eller uberettiget tilegnelse av personlig
kode/sikkerhetsanordning eller på
urettmessig bruk. Kunden skal benytte
de meldingsmuligheter annen
bank har stilt til disposisjon, og for
øvrig bistå på en slik måte at
sikkerhetsanordningen
så raskt som mulig blir sperret.
Etter at meldingen er mottatt hos
annen bank, vil tjenesten bli sperret for
videre bruk.
Inngåelse av elektroniske avtaler
Kunden kan bestille banktjenester og
inngå avtaler om disse gjennom
e-bank. Det fremgår i e-bank hvilke
avtaler det er mulig å inngå på denne
måten.
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Kortfattet forklaring av
nedbetalingskreditt - forbruker
Du er i ferd med å inngå en avtale om
nedbetalingskreditt. Det vil kunne ha
stor
betydning for økonomien din i mange
år framover. Les derfor gjennom
denne forklaringen, selve
kredittavtalen og de
” Standardiserte europeiske
opplysninger om forbrukerkreditt”
(SEF-opplysninger).
Hva slags kreditt
Nedbetalingskreditt passer best når du
trenger et bestemt
beløp eller et beløp til store
anskaffelser.
Det koster å ta opp kreditt, både i form
av renter og etableringsgebyr
Nedbetalingskreditt er dyrere enn for
eksempel et boliglån, siden banken
ikke tar noen sikkerhet for lånet.
Effektiv rente
I SEF-opplysningene finner du effektiv
rente. Denne omfatter
i prinsippet alle kostnader ved
kreditten, og beregnes på
samme måte av alle kredittgivere.
Effektiv rente er derfor et
godt hjelpemiddel for å sammenligne
ulike tilbydere av kreditt.
Annuitetslån
I tillegg til renter må du selvsagt
nedbetale selve kredittbeløpet
ved avdrag. Denne
nedbetalingskreditten er et
annuitetslån, med faste månedlige
terminer. Med terminbeløp
menes summen av avdrag, renter og
omkostninger. Ved et
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annuitetslån er terminbeløpene like
store i hele kredittens
løpetid, forutsatt at renten er uendret. I
og med at lånet er
størst i starten vil renten
utgjøre en større andel av
terminbeløpet da. Etter hvert vil
lånet og renten i kroner bli mindre, og
avdraget utgjøre en
større andel av hvert terminbeløp.
Husk at lånet må betales tilbake
I kredittavtalen finner du hvor stort
terminbeløpet er, dvs.
hvor mye du skal betale hver termin vanligvis hver måned.
Planlegg økonomien din, for å være
sikker på at du kan betale tilbake!
Angrerett
I de fleste tilfeller vil du kunne angre
på kredittavtalen innen
14 dager. Men det koster - du må
betale renter for den tiden
du har utnyttet kreditten, og du får
heller ikke tilbake bankens gebyrer
eller andre
omkostninger. Underskriv derfor ikke
kredittavtalen
uten at du har tenkt nøye gjennom at
du vil ha den.
Renteendringer
Lånet løper ofte over mange år, og
bankens kostnader til
innlån vil som regel endre seg. Siden
banken har flytende rente kan banken
endre lånerenten din etter vilkårene i
kredittavtalen. Endring av lånerentene
har vanligvis
en varslingsfrist på 6 uker.
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Førtidig forfall
I visse tilfeller har banken rett til å
bringe lånet til førtidig
forfall, dvs. kreve at lånet
tilbakebetales i sin helhet etter et
kort varsel. Det gjelder f.eks. dersom
du misligholder
kredittavtalen vesentlig, du dør eller
går konkurs e.l. I varslet
vil banken gi en frist for å rette på
forholdet.
Hva skjer ved uforutsette hendelser
Ta kontakt med banken snarest mulig
dersom du ikke klarer å
betale låneterminene dine, så kan vi
se om vi finner en løsning for deg.
Dersom du misligholder lånet, vil
banken beregne forsinkelsesrente
av terminen etter forfallsdag.
Forsinkelsesrenten er
fastsatt i offentlig forskrift, og er i
praksis mye høyere enn
den avtalte lånerenten for
nedbetalingskreditt i bank. Dersom
misligholdet er vesentlig, f.eks. at flere
låneterminer ikke betales,
har banken rett til å si opp hele lånet.
Da vil forsinkelsesrenten
regnes av hele lånet. I tillegg til
forsinkelsesrente
kommer gebyrer etter inkassolovens
regler.
Husk også at mislighold av lån kan
føre til betalingsanmerkninger.
Ta kontakt med oss i banken
dersom du har spørsmål utover det
oven nevnte.
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