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Allmänna villkor [●] 2019, BRAbank ASA
1

Generellt

De allmänna villkoren gäller i tillägg till skuldebrevet och Standardiserad Europeisk
Konsumentkreditinformation (”SEKKI”) och utgör tillsammans Kreditavtalet.
2

Definitioner

BRAbank: Kreditgivaren är BRAbank ASA, organisationsnummer 913 460 715
("BRAbank")
Krediten: Beviljad kredit med överenskommen återbetalningsperiod (”Krediten”)
Kredittagaren: Kredittagaren (”Kredittagaren”) är den eller de kredittagare
(huvudkredittagare och medkredittagare) som ansökt och beviljats Krediten
SEKKI: Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (”SEKKI”)
3

Utbetalning av krediten

Krediten är engångsutbetalning och utbetalas till av Kredittagaren anvisat konto(n) efter att
kreditansökan beviljats. En förutsättning för utbetalningen av Krediten är att kontot som
anvisats är i kredittagarens ägo. Uppläggningsavgiften kommer att läggas till det beviljade
kreditbeloppet. I samband utbetalning av Krediten kommer ett kreditkonto att skapas på
www.brabank.se där Kredittagaren kommer att få tillgång till betalningsstatus, kontoutdrag
och återbetalningsplan.
4

Ansökan och godkännande av avtal

4.1 Ansökan
För att ansöka om Krediten måste den ansökande lämna uppgifter i ett ansökningsformulär,
antingen direkt inne på www.brabank.se eller genom lånemäklare. Utöver de upplysningar
den ansökande själv har givit BRAbank, kan BRAbank också inhämta andra relevanta
upplysningar. Innan Krediten beviljas, bedöms kreditvärdigheten hos den ansökande i
enlighet med gällande regelverk, och kreditramar beviljas på grundval av kreditutrymmet.
Upplysningar kan inhämtas både vid ansökningstidpunkten och senare. BRAbank eller
dennes representant kan avslå ansökan bland annat mot bakgrund av genomförd
kreditupplysning.
Om kreditupplysning hämtas från ett kreditupplysningsföretag, kommer en brevkopia skickas
antingen på elektronisk väg eller via post. Kreditutrymmet kan komma att ändras av
BRAbank med anledning av ny information om Kredittagarens kreditvärdighet, bland annat
information om Kredittagarens betalningshistorik.
4.2 Legitimering och godkännande
Kredittagaren bekräftar, genom underskrift i elektronisk form, att de upplysningarna som
angetts i ansökningsformuläret är korrekta. BRAbank eller dennes representant har rätt att
kontrollera upplysningarna i ansökan samt eventuell efterfrågad tilläggsdokumentation.
Innan Krediten utbetalas måste Kredittagaren signera Kreditavtalet elektroniskt med BankID. Genom signering av Kreditavtalet godkänner Kredittagaren Kreditavtalet i dess helhet.
5

Ansvar för återbetalning av krediten och solidariskt betalningsansvar

Kredittagaren är skyldig att återbetala vid var tid utestående kreditbelopp samt ränta och
avgifter. Om flera kredittagare har tecknat en Kredit gemensamt svarar var och en
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solidariskt för Kreditens fullgörande oavsett vem som utnyttjat Krediten. Vad som i dessa
villkor gäller för Kredittagaren gäller då för båda kredittagarna.
6

Ränta och avgifter

I skuldebrevet och i SEKKI anges vilka kostnader Kredittagaren ska betala för Krediten,
nominell och effektiv ränta samt övriga avgifter hänförliga till Krediten. Kredittagaren är
skyldig att betala ränta och avgifter för Krediten från den dag då Krediten utbetalas till det
av Kredittagaren anvisade bankkontot. Räntan på vid var tid utestående kreditbelopp
beräknas efter en årlig räntesats.
BRAbank kan ändra räntesatsen för Krediten i den utsträckning som det motiveras av
kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för BRAbank, eller andra kostnadsökningar
som BRAbank inte skäligen kunde förutse när Krediten lämnades. BRAbank är skyldig att
tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens förmån.
BRAbank underrättar Kredittagaren om ränteändringen innan den börjar gälla. Meddelandet
till Kredittagaren ska ange skälet, omfånget och tidpunkten för genomförande av ändringen.
Meddelandet ska också innehålla upplysningar om den nya nominella och effektiva räntan
och andra kostnader som kommer att belastas Kredittagaren.
BRAbank har när som helst under löptiden rätt att besluta om en höjning av avgifterna för
Krediten i den mån Kreditgivarens kostnader har ökat för den åtgärd som
avgiftsersättningen avser att täcka. BRAbank underrättar Kredittagaren om ändrad avgift
innan ändringen börjar gälla.
7

Dröjsmålsränta

Om betalning inte fullgörs i tid är Kredittagaren skyldig att betala årlig förseningsavgift,
påminnelsesavgift och särskild årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på det
förfallna beloppet tills dess att betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår dock alltid minst till
den räntesats som gällde för den utestående Krediten för tiden före förfallodagen.
Förseningsavgift och påminnelsesavgift fremgår av SEKKI. Försummelse av
betalningsförpliktelser medför att totala utestående beloppet överförs till inkasso. När
fordringar går vidare till inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader.
8

Faktura

BRAbank skickar en gång per månad en faktura till Kredittagaren. Den månatliga fakturan
anger det totala utestående kreditbeloppet inklusive räntor och avgifter samt vilket belopp
som ska betalas på angiven förfallodag. Kredittagaren är skyldig att betala angivet belopp på
angiven förfallodag. Betalning ska ske till av BRAbank anvisad betalningsinformation. Vid
betalning ska referensnummer alltid anges. BRAbank har rätt att återsända betalningen om
referensnummer inte använts, eller då felaktigt referensnummer har använts.
Betalningsinformationen finns tillgänglig för Kredittagaren inne på nätbanken på adressen
www.brabank.se. Skyldighet att betala angivet belopp föreligger även om faktura inte har
erhållits. Om förfallodagen inte är en bankdag, kan betalningen göras på den första
bankdagen som följer förfallodagen. Betalningar som sker avräknas i första hand mot vid
betalningstillfället utestående avgifter, obetalda räntor och andra kostnader. Återstående
belopp utgör amortering på Krediten.
9

Förtida inlösen

Kredittagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, utan avgift lösa in Krediten i förtid.
Vid förtidsbetalning är Kredittagaren skyldig att betala ränta och andra kostnader för
Krediten för tiden fram till förtidsbetalningen.
BRAbank har rätt att kräva att Krediten löses innan förfallotiden löpt ut om
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1. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som
överstiger tio procent av kreditfordran,
2. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som
överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som
förfallit vid olika tidpunkter,
3. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, eller
4. det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på
något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.
Om BRAbank vill lösa in Krediten i förtid enligt någon av punkterna 1–3 gäller en
uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då BRAbank sänder ett
meddelande om uppsägningen i ett brev till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt
kommer Kredittagaren till handa. BRAbank äger rätt att omedelbart kräva inlösen av
Krediten enligt punkt 4. Om BRAbank har krävt betalning i förtid enligt 1–3, är
Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han eller hon före utgången av
uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta.
10 Uppsägning av kreditavtalet
Kredittagaren kan när som helst säga upp Kreditavtalet utan uppsägningstid. Om
Kredittagaren har utestående skuld till BRAbank ska en förtidsbetalning enligt punkten 9
göras innan Kreditavtalet kan upphöra.
BRAbank har rätt att omedelbart säga upp Kreditavtalet om BRAbank inte kan uppfylla sina
skyldigheter enligt gällande penningtvättsregelverk, bland annat avseende den löpande
kundkännedomen eller om Kredittagaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott,
missbrukat Krediten eller om BRAbank har skälig anledning att anta att Kredittagaren inte
kommer att fullgöra sina åtaganden enligt Kreditavtalet.
11 Överlåtelse av kreditavtal
BRAbank har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt Kreditavtalet till
annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller
skyldigheter enligt Kreditavtalet.
12 Behandling av personuppgifter
För att bl.a. kunna utföra kreditbedömning och administrera kundförhållandet, behöver
BRAbank behandla personuppgifter om Kredittagaren, både personuppgifter som
Kredittagaren själv lämnar och sådana som uppstår till följd av BRAbanks tjänster.
Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till BRAbanks samarbetspartners för
behandling för de ändamål för vilka de samlats in.
För mer information om BRAbanks behandling av Kredittagarens personuppgifter och hur
Kredittagaren kan påverka denna, se BRAbanks privacy policy på www.brabank.se/
information/personskydd-brabank/.
13 Ändring av allmänna villkor
BRAbank kan göra ändringar i dessa villkor utan att i förväg inhämta godkännande från
Kredittagaren. Ändringarna träder i kraft två månader efter det att Kredittagaren har blivit
underrättad om dessa. I underrättelsen ska det anges vad förändringen avser och
anledningen till förändringen. För det fall Kredittagaren inte godkänner ändringarna så har
han eller hon rätt att omedelbart säga upp avtalet genom att erlägga full betalning senast
den dag som ändringarna börjar gälla.
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14 Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål
I enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) kan BRAbank komma att lämna uppgifter
om Krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk bland annat till
kreditupplysningsföretag för kreditupplysningsändamål. Ytterligare upplysningar om
uppgiftslämnandet kan erhållas från BRAbank.
15 Information via sms och e-post
Kredittagaren är medveten om och godkänner att information om Krediten, såsom saldo,
uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, inkassokrav m.m., skickas genom
elektroniskt textmeddelande (sms) till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer och/eller via
e-post till av Kredittagarens uppgivna e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen
ändras ska Kredittagaren omedelbart uppdatera detta inne på BRAbanks nätbank,
www.brabank.se. Genom att signera Kreditavtalet godkänner även Kredittagaren att
BRAbanks inkassoombud kan komma att kontakta Kredittagaren via angivet telefonnummer
och epost, vid de tillfällen som anges i punkt 7.
16 Betalningsplan
Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en
sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).
Betalningsplanen finns tillgänglig på BRAbanks nätbank, www.brabank.se.
17 Namn- och adressändringar
Kredittagaren ska omedelbart underrätta BRAbank vid ändring av kontaktuppgifter som t.ex.
ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.
18 Ångerrätt
Kredittagaren har enligt konsumentkreditlagen rätt att inom 14 dagar ångra ingånget
kreditavtalet. Ångerfristen börjar löpa från den dag då kreditavtalet ingicks. Önskar
Kredittagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela BRAbank detta skriftligen. Vid
utnyttjande av ångerrätten har Kredittagaren 30 dagar på sig, från det att BRAbank
meddelats, att betala tillbaka Krediten Kredittagaren är skyldig att betala ränta från det att
utbetalning av Krediten skedde till dess att det är återbetalt. BRAbank kan dessutom kräva
ersättning för kostnader i samband med Kreditavtalet som Kreditgivaren har betalat till
offentliga myndigheter och som Kreditgivaren inte kan kräva tillbaka från berörd myndighet.
19 Klagomål och tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på Kreditavtalet och eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol.
Klagomål avseende Krediten bör i första hand framföras till kundservice@brabank.se. Vid
tvist med BRAbank har Kredittagaren möjlighet att vända sig till
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till
nämnden måste vara skriftlig och för att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa
värde- och tidsgränser. Kostnadsfri vägledning kan också erhållas av den kommunala
konsumentvägledningen eller av Konsumenternas Bank- och finansbyrå,
www.konsumentbankbyran.se.
20 IT-säkerhet
Kredittagaren påminns om att följa de separata villkor som gäller för den elektroniska
legitimation som Kredittagaren använder för att legitimera sig, så som att skydda den
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personliga koden och omedelbart anmäla förlust eller stöld av den personliga koden. I övrigt
ska Kredittagaren följa vid var tid gällande säkerhetsråd tillgängliga på www.brabank.se.
21 Force majeure
BRAbank är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout, terror, hacking, virus, sabotage eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om
BRAbank själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av BRAbank om BRAbank varit normalt
aktsam. BRAbank ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av BRAbanks
grova vårdslöshet. Är BRAbank till följd av omständighet som anges i första stycket
förhindrad att ta emot betalning, har BRAbank för den tid under vilken hindret förelegat rätt
till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
22 Tillsynsmyndighet
BRAbank är medlem i Bankenes Sikringsfond samt har tillstånd och står under tillsyn av
norska Finanstilsynet, postbox 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, www.finanstilsynet.no/.
Tillsynsmyndighet för BRAbanks verksamhet är Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no,
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.
BRAbank står delvis under tillsyn av Finansinspektionen, www.fi.se, postbox 7821 103 97
Stockholm.
23 Meddelanden
Information om ändringar eller frågor kan skickas till BRAbank via mailadressen
kundservice@brabank.se
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