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Vi har nedan samlat viktig information och vad som kan vara bra att tänka på när du tar ett lån.

Bra att tänka på när du lånar pengar: 
När du lånar pengar kan det vara bra att testa din ekonomi genom att göra en utgiftskalkyl över dina 
levnadskostnader som exempelvis kan bestå av inköp av mat, kläder, fritidsaktiviteter och bilkostnader, för 
att se hur mycket kostnader du orkar bära. Det är viktigt att fundera över hur du skulle klara av att hantera 
dina levnadskostnader om din ekonomiska situation försämras, exempelvis vid sjukskrivning eller 
arbetslöshet, samt att du har marginalerna på din sida om något oförutsett skulle inträffa.   

Tänk på att om du väljer en återbetalningstid som är längre än livslängden på varan du avser att köpa så 
kommer din skuld kvarstå även när ditt köp är förbrukat.  

Om du lånar pengar till en vara eller produkt behöver du själv ta hänsyn till eventuella tillkommande 
kostnader kopplat till köpet i din kalkyl, eftersom det kan vara svårt för oss som bank att identifiera dessa 
kostnader.  

Privatlån 
Privatlån är ett lån utan säkerhet, vilket innebär att du får låna utan att vi knyter lånet till någon form av 
säkerhet. En säkerhet kan exempelvis vara pant i en lägenhet eller ett hus.  

Vid låneansökan gör vi alltid en individuell kreditbedömning utifrån dina förutsättningar att klara av 
månadskostnaden samt din förmåga att betala tillbaka lånet till oss.   

Beloppet som du lånar kallas för kapitalskuld. På kapitalskulden betalar du ränta, vilket är vad det kostar att 
låna pengar. Den effektiva räntan innebär den totala kostnaden för ditt lån beräknat över ett helt år. I den 
effektiva räntan ingår, förutom ränta, även uppläggningsavgifter samt aviavgifter. 

Du betalar ditt lån via amorteringar varje månad i enlighet med din avbetalningsplan.

Vad är annuitetslån? 
Ett Privatlån är ofta ett så kallat annuitetslån. Det innebär att beloppet du betalar tillbaka för lånet är lika 
stort varje månad, tills hela lånet är återbetalt. Hur stort det beloppet är beror på lånets storlek, ränta och 
vilken återbetalningstid du har valt. Månadsbeloppet inkluderar både amortering och ränta. 

I början av låneperioden betalar du mer ränta och mindre amortering men i takt med att skulden 
minskar så sjunker räntekostnaden och istället ökar amorteringen så att summan du betalar varje 
månad blir densamma.  

Avisering (återbetalning av lån)
Du är personligt betalningsansvarig för lånet och varje månad får du en betalningsavi där det framgår vad 
du ska betala i ränta, amortering och eventuella avgifter samt förfallodagen då avin senast ska vara betald.

Om du inte betalar din avisering till oss i tid kommer du även behöva betala en dröjsmålsränta samt en 
påminnelseavgift. Efter tre påminnelser kan det leda till att lånet sägs upp i förtid och att hela lånet måste 
återbetalas, plus räntor och avgifter. Du riskerar också att få en betalningsanmärkning som kan försvåra 
dina möjligheter att bli beviljad lån i framtiden. 

Ni är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om ni har några frågor.
Tel: 0771 - 717 710, vardagar 8:00-20:00, helger 9:00-17:00
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