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Långivare
Namn:
Adress:

Personnr:
Postnr/ort:

Låntagare
Namn:
Adress:
1. Betalningsåtagande
Till Låntagaren betalar Långivaren
bestämmelserna i detta skuldebrev.

Personnr:
Postnr/ort:

kr enligt

2. Ränta
Krediten löper med årlig ränta efter en räntesats om
procentenheter över Riksbankens vid var tillfälle gällande referensränta.
Räntan betalas månadsvis i efterskott från och med

.

3. Amortering och betalning
Amortering ska ske varje månad från och med den
med ett belopp om
kronor intill dess att skulden i sin
helhet har betalats. Amortering sker genom att angivet belopp, jämte ränta
enligt punkten 2, överförs till Långivaren till anvisat bankkonto senast den
varje månad, vid vilken tidpunkt beloppet ska vara
tillgängligt för långivaren.

4. Dröjsmål
Långivaren har rätt att säga upp hela krediten till omedelbar betalning om
förfallen ränta och amortering inte erläggs senast inom tio dagar efter
förfallodagen. Är krediten uppsagd till betalning utgår en månatlig
dröjsmålsränta efter en räntesats om
procentenheter
över gällande referensränta.
5. Förtida inlösen.
Låntagaren får lösa in hela eller del av krediten närhelst Låntagaren så
önskar.

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar av vilka Långivaren och
Låntagaren har tagit varsitt.

Ort och Datum

Ort och Datum

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer

Personnummer

Denna mall är från juristjouren.se och är ett exempel på hur skuldebrev kan se ut. Eftersom de flesta avtal behöver
anpassas efter varje situation ansvarar juristjouren eller Stance Juristbyrå AB inte för fel och brister eller för några
konsekvenser vid användandet av mallen. Vi rekommenderar alltid att kontakta en jurist för att gå genom din situation.
För kostnadsfri juridisk vägledning: Ring oss på 0771-333 444, sök upp oss på Facebook eller stance.se
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