
Allmänna villkor Privatlån 
Gäller från 2020-01-27 
 
 

1. PARTER  

Parter är långivaren, DNB Bank ASA, filial Sverige, org. nr. 516406-0161 (Banken) och den eller de som har beviljats ett lån (Låntagaren). Låntagaren förbinder sig att följa dessa 
allmänna villkor genom att underteckna skuldebrevet. 

Bankens huvudsakliga verksamhet är kreditgivning.    

2. LÅNET  

Lånet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet. Räntesatsen på lånet är rörlig och kan ändras i enlighet med punkt 5. 

När Låntagaren vid en initial kreditprövning har godkänts av Banken erhåller Låntagaren en offert om lån. Denna offert gäller under en tid om 14 dagar. Offerten är dock inte 
bindande för Banken utan Banken kan närsomhelst besluta om att inte bevilja ett lån om förhållandena för Låntagaren har förändrats och Låntagaren inte uppfyller villkoren för lån.   

 
Utbetalningen sker i enlighet med skuldebrevet när Banken erhåller undertecknat skuldebrev och övriga eventuella villkor för utbetalning av lånet är uppfyllda.  
 

3. ÅTERBETALNING  

Återbetalning ska ske till av Banken anvisat bankgirokonto och med av Banken utskickade avi eller genom autogiro. Skyldighet att erlägga förfallna delar av skulden föreligger även 
om avi inte erhållits. Om Låntagaren betalar genom autogiro aviseras Låntagaren endast genom att information finns tillgänglig genom inloggning på Bankens internettjänst. 
Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Banken tillhanda senast den 26:e varje månad eller, om 
detta inte ar en bankdag, på närmaste därefter följande bankdag. Gjorda återbetalningar avräknas efter Bankens val med begränsningar som följer av 31 § Konsumentkreditlagen. 

Låntagaren har rätt att på begäran och utan avgift få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).  

4. ANNUITET  

På skuldebrevets första sida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Banken. Betalningarna, vari ingår amortering, ränta och avgifter, ska uppgå till lika stora belopp och 
beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade kredittiden. Har Banken enligt punkt 5 ändrat räntesatsen för lånet kan dock betalningarnas storlek och lånets löptid 
komma att ändras. 

5. RÄNTA  

Låntagaren ska betala en årlig ränta på den del som återstår av Låntagarens lån. Den räntesats som gäller för Låntagarens lån när Låntagaren får lånet framgår av skuldebrevets 
första sida. Om ränta och avgift för den aktuella månaden inte betalas före den sista dagen i innevarande månad ska dessa läggas till kapitalskulden varvid utestående lånebelopp, 
inklusive ränta och avgifter som förfallit till betalning, ska ränteberäknas. Skulle förfallen ränta och avgift inte rymmas inom det beviljade lånet ska Låntagaren omedelbart betala 
förfallen ränta och avgift till Banken. Sker inte någon betalning ska förfallen ränta och avgift ändock läggas till kapitalet. 

Ränteändring  

För lån med rörlig ränta får Banken ändra räntesatsen i den mån:  

• Bankens kostnader för Låntagarens lån har ökat på grund av kreditpolitiska beslut,  

• Bankens upplåningskostnader har ökat, eller  

• Bankens kostnader för Låntagarens lån har ökat i andra fall som Banken inte skäligen kunde förutse när Banken lämnade lånet. 

Banken är skyldig att tillämpa dessa villkor om ränteändring även till Låntagarens förmån.  

Banken underrättar Låntagaren om ändrad räntesats via Bankens Internettjänst innan ändringen börjar gälla och på Låntagarens avi. 
 
Beror ränteändring enbart på en ändring i en referensränta som Banken inte har något inflytande över meddelar Banken Låntagaren periodvis. 
  
6. AVGIFTER OCH KOSTNADER  

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för lånet. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som 
Låntagaren ska betala till Banken finns angivna på skuldebrevet. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken får när som helst under kredittiden 
besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka.  

Låntagaren ska även vara skyldig att till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Bankens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och 
enligt de grunder i övrigt som Banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av uppläggningsavgift, förseningsavgift och påminnelseavgift. Banken lämnar på begäran 
upplysningar om gällande avgifter. Banken får när som helst under lånetiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Banken underrättar Låntagaren om ändrade avgifter 
via Bankens Internettjänst innan ändringen börjar gälla och på Låntagarens avi. 
 
Med lånet kan det följa skatter och avgifter som inte betalas av Banken. 
 
7. BETALNINGSFRI MÅNAD 
 

Banken kan erbjuda Låntagaren ett visst antal betalningsfria månader per kalenderår (f n upp till två månader), dock ej två i  följd. Ränta och aviseringsavgift påföres vid utnyttjad 
betalningsfri månad. Utnyttjas betalningsfria månader blir antingen den framtida annuiteten högre eller återbetalningstiden för lånet längre än ursprunglig avtalad löptid. 
 
8. AVRÄKNINGSORDNING  

Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. Banken har rätt att avräkna 
(kvitta) förfallna fordringar på tillgodohavande Låntagaren har på inlåningskonto hos Banken. Kvittning får inte ske mot lön, pension eller därmed jämförbara medel som är 
nödvändiga för Låntagarens uppehälle.  

9. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFTER  

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Låntagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte 
förfallit fortsätter den vanliga räntan att gälla. Dröjsmålsränta beräknas efter den för lånet gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter, eller när hela lånet förfallit, en 
procentenhet. Jämte dröjsmålsränta enligt ovan utgår påminnelseavgift och förseningsavgift med belopp som Banken vid varje tid allmänt tillämpar. De vid var tid gällande avgifterna 
framgår av Bankens prislista på www.dnbprivatlån.se, eller via kontakt med Bankens kundtjänst. 
 
10. BANKENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID  

Banken kan kräva förtidsbetalning av Låntagaren om någon av följande omständigheter föreligger:  

1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av lånet.  

2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger mer än fem procent av lånet och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit 
vid olika tidpunkter.  

3. Låntagaren är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.  

4. Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.  

Vid krav på förtidsbetalning gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren 
eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Låntagaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3 ovan är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid 
om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt punkt 4 ovan genast efter 



uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Har Låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i detta stycke befriats från skyldigheten 
att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke.  

11. LÅNTAGARENS RÄTT TILL FÖRTIDSLÖSEN  

Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, när Låntagaren så önskar, utan avgift återbetala lånet i förtid. Banken får inte tillgodogöra sig någon ersättning för att lånet betalas i förtid.  

12. FÖRLÄNGNING AV LÅNETIDEN I VISSA FALL 

Om lånebeloppet enligt betalningsvillkoren på skuldebrevet i sin helhet förfallit till betalning vid ett och samma tillfälle, och Banken medger förlängning av lånet och annat inte anges, 
framflyttas amorteringsdagen med angivet antal månader varje gång sådan förlängning medges. Upplupen ränta och förfallna avgifter ska dock betalas på tidigare bestämd 
förfallodag. 

13. MEDLÅNTAGARE 

Huvudlåntagares och eventuell medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt gentemot Banken. Det innebär att var och en av låntagarna är betalningsansvarig for hela 
lånebeloppet gentemot Banken. Vad som i dessa villkor anges beträffande Låntagaren gäller även för medlåntagaren. 

14. ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING 

Banken har rätt att fritt till annan överlåta/pantsatta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt skuldebrevet, utan att i förväg inhämta 
Låntagarens godkännande. Bankens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret for lånet ska övertas av annan. 

15. MEDDELANDEN M.M.  

Om Låntagaren är ansluten till Bankens Internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan Banken tillhandahålla information och meddelanden till Låntagaren 
därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos Banken eller som i annat fall är känd för Banken.  

Information och meddelanden som lämnas via Bankens Internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Låntagaren så snart den gjorts tillgänglig.  

Brev om lånet, som Banken sänder till Låntagaren, ska anses ha nått Låntagaren senast på sjunde dagen efter avsändandet. 

16. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR  

Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av 
Bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden 
skjutas upp till dess hindret har upphört. Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret 
förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.  

17. INFORMATION OM ÅNGERRÄTT  

Låntagaren har ångerrätt och därmed rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.  
 
Ångerrätten utnyttjas genom att Låntagaren skickar ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, samtal eller e-post) till: 
 
DNB Bank ASA, filial Sverige 
Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm  
Tel: 08-473 47 10 
E-post: bilkundtjanst@dnb.se 
 
Om Låntagaren utövar sin ångerrätt, ska Låntagaren snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp 
som erhållits från Banken, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. 
 
Banken ska inom 30 dagar, från den dag då Banken underrättades om beslutet att frånträda avtalet, återbetala de avgifter Låntagaren har betalat med anledning av avtalet. Från 
sådan återbetalning får Banken dock avräkna belopp som motsvarar tjänsten av tillhandahållandet av lånet och även skäliga kostnader för tiden före frånträdandet. 
Uppläggningskostnader för lånet, eventuella påminnelse- och förseningsavgifter eller liknande avgifter är exempel på skäliga kostnader. Banken har dessutom rätt att ta betalt för 
räntan under den tid som lånet tillhandahållits.  
 

18. TILLÄMPLIG LAG, DOMSTOL OCH SPRÅK  

På skuldebrevet och dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvist i anledning av lånet och eller dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Banken har dock rätt att 
väcka talan i annat land om Låntagaren har hemvist där eller har tillgångar i det landet. 

Avtalsvillkor, information och all kommunikation från Banken tillhandahålls och förs på svenska.   

Marknadsföringen av Bankens olika typer av lån följer svenska regler för marknadsföring. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR  
LÅNGIVARE  

DNB Bank ASA, filial Sverige, org. nr. 516406-0161, adress 105 88 Stockholm, telefon 08-473 47 10, e-post Bilkundtjanst@dnb.se, hemsida se www.dnbprivatlån.se 

TILLSYNSMYNDIGHET  

Tillsynsmyndighet för Bankens verksamhet är Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo, Norge.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Banken behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende Bankens behandling av personuppgifter, se Bankens 
integritetspolicy som även finns tillgänglig på www.dnb.se. 

KLAGOMÅLSHANTERING  

Klagomål avseende lånet bör i första hand klagas till den kontaktperson eller enhet hos Banken som har handlagt lånet. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig 
med begäran om rättelse direkt till låntagaren eller via brev till attn: Klagomålsansvarig, DNB Bank, filial Sverige, Box 3041, 105 88 Stockholm, 
 

OBEROENDE VÄGLEDNING  

Oberoende vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se www.konsumenternas.se. 

TVISTLÖSNING UTANFÖR DOMSTOL  

Vid tvist med Banken har Låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning och ett alternativ till domstol. 
Adressen är Box 174, 101 23 Stockholm, och webbplatsen är www.arn.se. En anmälan till ARN måste vara skriftlig. ARN har regler för vilka ärenden som prövas, det finns till 
exempel vissa värde- och tidsgränser. Det finns även alltid möjlighet att vända sig till allmän domstol. 

 
UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL 
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan lämnas av Banken till kreditupplysningsföretag med flera enligt kraven i kreditupplysningslagen (1973:1173). 
Mer information om detta kan erhållas genom att kontakta Banken.  
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