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Allmänna villkor 2020:1 för Företagslån Plus 

1 § Ränta, avgifter och kostnader 
Ränta utgår med den räntesats som anges i skuldebrevet och 
enligt de grunder som Banken vid var tid tillämpas för lån av 
detta slag. Räntesatsen får ändras i den utsträckning det 
motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade 
upplåningskostnader för banken, eller andra 
kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse 
när lånet lämnades.  

Gäldenären är skyldig att utöver kapitalbelopp och ränta 
betala uppläggningsavgift, aviavgifter och andra avgifter än 
sådana som förorsakats av Svea Banks kostnader för lånet som 
sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder 
i övrigt som Svea Bank vid varje tid allmänt tillämpar. 

Gäldenären ska ersätta Svea Bank för kostnader och arbete för 
att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för 
att bevaka och driva in fordran mot Gäldenären eller annan 
betalningsskyldig. 

2 § Dröjsmålsränta 
För det fall förfallna belopp ej betalas i rätt tid ska 
dröjsmålsränta erläggas på det förfallna beloppet till dess att 
full betalning skett. Dröjsmålsräntan utgår f n med 36 % per år.  

3 § Avräkningsordning 
Utförda betalningar ska i första hand avräknas mot upplupen 
ränta, avgifter, kostnader och slutligen kapitalbeloppet. 

4 § Överlåtelse av krediten 
Svea Bank förbehåller sig rätten att överlåta administrationen, 
som att skicka avier, ta emot betalning etc., av denna 
överenskommelse till tredje part. Svea Bank har vidare rätt att 
överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. 

5 § Information om Gäldenären 
Vid anmodan från Banken ska Gäldenären till Banken 
översända årsredovisning, upprättat årsbokslut eller annan 
ekonomisk information som Banken bedömer kan vara av 
betydelse för Bankens kredituppföljning. Banken har därmed 
rätt att från Gäldenären erhålla periodbokslut, resultat- och 
balansrapporter, budget och annan information. För det fall 
Gäldenären har upprättat en kontrollbalansräkning ska den 
omedelbart översändas till Banken. Gäldenären ska utan 
dröjsmål till Banken rapportera väsentliga affärshändelser 
eller förändrade förutsättningar för verksamheten, avyttring av 
eller förvärv av dotterbolag och/eller verksamheter.  

6 § Upplåtande av säkerhet 
Gäldenären ska inte, under detta skuldebrevs löptid, upplåta 
företagsinteckningar/företagshypotek i Gäldenärens 
näringsverksamhet om inte samtycke skriftligen lämnats av Svea 
Bank.  

7 § Penningtvätt 
Svea Bank har en skyldighet att förebygga och försvåra 
förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Gäldenären samt i förekommande fall borgensmän förbinder sig 
att till banken lämna sådana uppgifter som Svea Bank finner 
nödvändiga i detta avseende. Det innebär bland annat att 
Gäldenären ska kunna uppge skälen till varje affärstransaktion 
samt även till Svea Bank lämna uppgifter om Gäldenärens 
verkliga huvudman samt om Borgensmännen. Uppgifterna ska 
vid behov styrkas genom utdrag från aktiebok eller 
registreringsbevis samt kopia av giltigt ID-kort eller pass eller 
annan lösning för identifiering (exempelvis BankID).  

För det fall det bestämmande inflytande över Gäldenären 
ändras (ägarförändring) eller att dess styrelse ändrats ska 
Gäldenären omedelbart informera Svea Bank om förändringen. 

8 § Betalningar 
Svea Bank aviserar amorteringar, räntebetalningar och andra 
avgifter genom meddelande via bankens internettjänst eller 
annan instruktion från banken. 

9 § Vite 
Bryter Gäldenären mot bestämmelse i § § 5 - 6 ovan ska 
Gäldenären vid anfordran till Svea Bank utge ett vite om 50 
000 kr i varje enskilt fall. Svea Bank har utöver vite rätt 
till skadestånd. Skadeståndet ska utgå med belopp som 
motsvarar den skada som Gäldenären orsakat Banken 
intill det positiva kontraktsintresset (även indirekt skada 
ska ersättas). Utgivande av vite inverkar ej på Svea banks rätt 
att göra andra påföljder (än skadestånd) gällande i anledning 
av kontraktsbrottet. 

10 § Förtida uppsägning 
Svea Bank får säga upp hela lånet till omedelbar betalning vid 
tidpunkt som Svea Bank bestämmer om någon av följande 
omständigheter föreligger: 

• Gäldenären har inte fullgjort sina förpliktelser enligt
skuldebrevet eller överenskommen avbetalningsplan.

• Säkerheten för lånet enligt Svea Banks bedömning inte
längre är betryggande.

• Det finns skälig anledning att anta att Gäldenären
inte kommer att fullgöra sina
betalningsförpliktelser mot Svea Bank.

Gäldenären har rätt att i förtid betala sin skuld till Svea Bank. I 
samband med sådan återbetalning ska Gäldenären betala ränta 
och andra kostnader för lånet fram till tiden för återbetalningen. I 
samband med sådan återbetalning ska Gäldenären betala 
avgifter, ränta och andra kostnader för lånet till och med den 
månaden då skulden återbetalas. 

11 § Ordningsföljd mellan säkerheter 
Fullgör Gäldenären inte sina förpliktelser enligt skuldebrevet 
har Svea Bank rätt att fritt bestämma i vilken ordningsföljd ställda 
säkerheter (pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk. 

12 § Begränsning av Svea Banks ansvar 
Svea Bank är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, 
strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, sjukdom eller 
annan omständighet utanför Svea Bank kontroll. Förbehållet i 
fråga om strejk, lockout, bojkott, blockad eller dylikt gäller 
även om Svea Bank själv vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska 
ersättas av Svea Bank endast i den mån skadan orsakats av att 
Svea Bank varit grovt oaktsam. Indirekt skada ersätts inte i 
något fall. 

13 § Övrigt 
Eventuell tvist med anledning av skuldebrevet eller dessa 
allmänna villkor ska prövas enligt svensk lag i allmän domstol 
och med Stockholms tingsrätt som första instans, utan 
beaktande av lagvalsregler. 

14 § Meddelanden 
Banken tillhandahåller meddelanden eller information till 
Kunden främst genom elektroniskt meddelande till Kunden via 
Bankens Internettjänst. Informationen avser bland annat 
underlag för ankommande och avgående betalningar/ 
amorteringar samt avisering avseende kommande betalningar 
som Banken kommer att genomföra. Banken äger även rätt att 
tillhandahålla information till Kunden via vanligt eller 
rekommenderat brev eller e-post till av Kunden angiven 
e-postadress. Meddelande kan i vissa fall även sändas via
telefon.
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Banken lämnar meddelande om ändrade räntesatser antingen 
genom meddelande till Gäldenären genom Bankens 
internettjänst, e-post, annan elektronisk kommunikation, 
brev eller genom annonsering i dagspressen. Om Banken 
råder över skälen till ändrade räntesatser ska information 
lämnas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft, i 
andra fall ska meddelande lämnas eller göras tillgänglig så 
snart som möjligt. När underrättelse om ändrade räntor sker 
genom annonsering ska informationen även lämnas genom 
Bankens internettjänst eller på nästföljande kontoutdrag 
eller avisering.  

Meddelande och annan informations som tillhandahålls via 
internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation, ska 
anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det 
sänts till av Kunden uppgiven elektronisk adress. Om ett sådant 
meddelande eller information når Kunden på icke normal 
kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren 
tillhanda vid början av påföljande Bankdag. 

Meddelande som avsänts av Banken med rekommenderat brev 
eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte 
Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress 
som finns registrerad i det statliga personadressregistret (SPAR) 
eller till adress som annars är känd för Banken.  

Meddelande från Gäldenären eller Borgensmannen till 
Banken ska ställas till den adress som Banken vid var tid 
anger, på hemsida eller i annan information till 
Gäldenären eller Borgensmannen, såvida Banken inte 
begärt svar till annan adress. Meddelanden med vanligt 
brev från Gäldenären ska anses ha kommit Banken tillhanda 
den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. 
Om meddelandet når Banken på icke normal kontorstid ska 
meddelandet anses ha kommit Banken tillhanda vid början av 
påföljande Bankdag. Elektronisk post ska anses ha 
kommit Banken tillhanda påföljande Bankdag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Svea Bank är personuppgiftsansvarig för behandling 
av personuppgifter. När du har kontakt med Svea 
Bank i egenskap av anställd, ägare, ställföreträdare 
eller annan representant för företag som är kund i 
Banken registrerar och behandlar Banken 
personuppgifter om dig. Behandlingen sker för att 
kunna erbjuda tjänster och lämna råd samt för att 
uppfylla de legala krav som är tillämpliga på 
bankverksamheten. Du kan läsa mera om vilka 
personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa 
och om dina rättigheter i vår information om 
behandling av personuppgifter som du hittar på 
www.sveabank.com eller på begäran skickas 
skriftligen till dig. 
När ert företag, eller om någon på företagets vägnar, 
förser oss med personuppgifter om någon annan 
fysisk person ansvarar företaget för att företaget har 
rätt att ge oss dessa personuppgifter. Företaget i 
egenskap av Kund hos Banken åtar sig att informera 
berörda personer om innehållet.
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