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Kontokredit för näringsidkare
Allmänna villkor från 2018-05-01
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1  Förfogande över krediten med mera 
Kredittagaren och annan uttagsberättigad förfogar över den beviljade 
krediten och kontot enligt vad som gäller för rörelsekontot, se Allmänna 
villkor för Rörelsekonto, nedan rörelsekontovillkoren. I den mån rörelse-
kontovillkoren är oförenliga med kontraktet eller dessa villkor avseende 
kontokrediten, ska dessa villkor ha företräde. 

Om det finns två eller fler kredittagare svarar dessa solidariskt för 
uppkommen skuld. Solidariskt betalningsansvar innebär att var och en av 
kredittagarna svarar för hela skulden, såsom kapital, ränta, avgifter, kost-
nader med mera, i förhållande till banken. 

Kredittagaren ansvarar för att tillräckligt belopp finns tillgängligt på 
kontot när belastning sker. Kredittagaren ansvarar för att tillräckligt be-
lopp för förfallna räntebelopp finns tillgängligt på kontot en bankdag före 
förfallodagen. Om det saknas täckning på kontot för att verkställa en rän-
tebetalning får banken underlåta att belasta kontot, eller om så ändå sker 
och det därigenom uppkommer brist på kontot, låta betalningen återgå. I 
sådant fall anses kredittagaren vara i dröjsmål med betalning av hela det 
belopp som förfallit till betalning på den aktuella förfallodagen. Banken 
har då rätt till dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet enligt punkt 5. 

Om det inte finns tillräckliga medel på kontot för betalning av förfallet 
belopp får banken senare göra nya försök enligt de rutiner som banken 
tillämpar vid varje tid . Banken kan också komma att belasta ett annat 
konto tillhörande kredittagaren om kredittagaren lämnar medgivande till 
detta eller om sådant konto utgör säkerhet för kontokrediten. 

Om kredittagare, som är fysisk person, avlider får dödsboet inte utan 
bankens medgivande utnyttja krediten och öka skulden på kontot. Vid 
dödsfall har banken alltid rätt att kräva tillkommande säkerhet. 

Banken får utöver vad som framgår av rörelsekontovillkoren även be-
lasta kontot med räntor och avgifter enligt punkterna 2, 3, 4, 5, 6 och 7 
nedan. Banken får också belasta kontot med belopp avseende arvode, 
kostnad och utlägg som banken haft för uppdrag som utförts åt kreditta-
garen samt får banken belasta kontot med betalning för annan förfallen 
fordran som banken har mot kredittagaren. 

2 Utlåningsränta 
Ränta utgår på krediten i form av utlåningsränta. Utlåningsränta beräknas 
på faktiskt utnyttjad kredit och efter den räntesats och enligt de grunder 
som banken vid varje tid tillämpar för kredit av detta slag. Räntan kan 
bland annat ändras om bankens upplåningskostnad och/eller kostnad för 
kapitaltäckning skulle ändras. Den räntesats, som gäller då krediten läm-
nas, är angiven på kontrakt Kredit i räkning – Rörelsekonto. 

För kredit med rörlig ränta som genom ett tillägg är knuten till viss re-
ferensränta, såsom STIBOR, gäller att räntesatsen för krediten i dess hel-
het får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensrän-
tan. I sådana fall ändras krediträntan med den andel av hela förändringen 
av referensräntan som skett. Utan hinder av nyss nämnda bestämmelse 

får, i den mån referensräntan inte längre avspeglar bankens kostnader för 
krediten, räntesatsen omedelbart ändras i större eller mindre omfattning 
än vad som följer av anknytningen till referensräntan, om detta motiveras 
av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken, eller 
andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när 
krediten lämnades. Dessutom får banken, i den mån den i kreditavtalet 
valda referensräntan förlorar sin aktualitet välja en annan referensränta 
eller annan reglering av räntan. 

Meddelande om ändrad räntesats för krediten till följd av en föränd-
ring av referensräntan lämnas av banken senast när nästa avisering eller 
kontoutdrag sänds till kredittagaren. Om en ränteändring i större eller 
mindre omfattning avviker ifrån vad som följer av anknytningen till refe-
rensränta lämnar banken meddelande om ändrad räntesats för krediten 
senast när den börjar gälla genom ett särskilt meddelande till kredittaga-
ren. Meddelande om val av annan referensränta eller val av annan regle-
ring av ränta än vad som anges i kreditavtalet ska snarast lämnas till kre-
dittagaren, dock senast i samband med nästa avisering och om möjligt 
innan ändringen trätt i kraft.

Om inte annat överenskommits gäller att kontot belastas för ränte-
skuld den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december samt på för-
fallodagen. 

3 Kontraktsränta 
Kontraktsräntan, vilken återfinns på kontraktet, beräknas på det beviljade 
kreditbeloppet. Om inte annat överenskommits gäller att kontraktsränta 
uttas och belastas kontot årligen i förskott. Kredittagaren svarar för be-
talning av kontraktsräntan under hela kontraktsperioden utan återbetal-
ningsskyldighet för banken om kontraktet skulle komma att upphöra 
dessförinnan. 

4 Automatisk betalning i vissa fall
Banken och kredittagaren kan i särskilda fall efter bankens godkännande 
komma överens om att kredittagaren ska betala förfallna räntebelopp ge-
nom automatisk överföring från ett inlåningskonto (till vilken krediten inte 
är kopplad). Överföring verkställs på förfallodagen även om den infaller på 
en dag som är helgdag eller därmed likställd dag. Kredittagaren ansvarar 
för att tillräckligt belopp finns tillgängligt på kontot en bankdag före för-
fallodagen. Om det saknas täckning på kontot för att verkställa en överfö-
ring får banken underlåta att belasta kontot, eller om så ändå sker och det 
därigenom uppkommer brist på kontot, låta överföringen återgå. I sådant 
fall anses kredittagaren vara i dröjsmål med betalning av hela det belopp 
som förfallit till betalning på den aktuella förfallodagen. Banken har då 
rätt till dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet enligt punkt 5. 

Om det inte finns tillräckliga medel på kontot för betalning av förfallet 
belopp får banken senare göra nya försök enligt de rutiner som banken 
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9 Avräkningsordning
Vid betalning från kredittagaren till banken har banken alltid rätt att först 
avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning 
sker mot kapitalskuld. 

10 Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan
Räkenskapsinformation
Utan särskild anmodan ska kredittagare, som enligt lag är skyldig att upp-
rätta årsredovisning eller årsbokslut, till banken översända sådan årsre-
dovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Över-
sändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. Om kredittagaren enligt lag är skyldig att upp-
rätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till banken utan dröjs-
mål. 

Annan information 
Kredittagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmo-
dan, till banken rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade för-
utsättningar för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring 
samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring 
eller förvärv av affärsområde eller bolag. 

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan
Efter särskild anmodan från banken ska kredittagaren vidare lämna annan 
ekonomisk information som enligt bankens bedömning kan vara av bety-
delse för bankens kredituppföljning av kredittagaren. Sålunda kan banken 
bland annat kräva att kredittagaren sammanställer och ger in periodbok-
slut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska 
lämnas inom den tid banken föreskriver. 

11  Bankens rätt att säga upp krediten till 
betalning i förtid 

Banken har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som ban-
ken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 
a)  kredittagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt kontokreditvill-

koren eller i övrigt gentemot banken, 
b)  säkerhet som ställts för krediten eller annan förpliktelse mot banken 

anses inte längre vara betryggande enligt bankens bedömning, 
c)  det finns enligt bankens bedömning anledning anta att kredittagaren 

inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt kontokreditvillkoren 
eller i övrigt mot banken, 

d)  kredittagaren har brutit mot bestämmelserna i punkt 10 om informa-
tion ovan, eller åsidosatt någon av bestämmelserna i punkt 15.3 om 
vård av pantsatt egendom eller punkt 15.8 om försäkring, eller 

e)  övertrassering av kontot skett (se punkt 6 ovan).

Om banken har rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning enligt 
a)- e) denna punkt äger banken alltid rätt att spärra kontot och vidare 
möjlighet att utnyttja krediten. 

tillämpar vid varje tid . Banken kan också komma att belasta ett annat 
konto tillhörande kredittagaren om kredittagaren lämnar medgivande till 
detta eller om sådant konto utgör säkerhet för kontokrediten. 

5 Dröjsmålsränta 
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kreditta-
garen betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till 
dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga 
räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas efter den för krediten gällande 
räntesatsen jämte ett tillägg av fem procentenheter, eller när hela kredi-
ten förfallit, en procentenhet. 

6  Övertrassering och övertrasseringsränta 
Om kredittagarens skuld till banken överstiger det beviljade kreditbelop-
pet gäller följande bestämmelser. Kredittagaren ska sätta in mellanskillna-
den på kontot omedelbart när banken kräver detta. Kredittagaren ska vi-
dare betala övertrasseringsränta efter den räntesats och de grunder som 
banken vid varje tid tillämpar för övertrassering av kredit av detta slag. 
Dessutom ska kredittagaren betala ersättning för betalningspåminnelser. 
Övertrasseringsränta belastas kontot i den ordning som framgår av punkt 
2 ovan. Övertrassering ger även banken rätt att säga upp krediten i dess 
helhet i förtid enligt punkt 11 nedan. 

7 Avgifter och kostnader 
Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till ban-
ken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. 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. 

Kredittagaren är även skyldig att till banken betala andra avgifter än 
sådana som förorsakats av bankens kostnader för krediten som sådan. 
Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som ban-
ken vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse- 
och förseningsavgift. Upplysning om dessa avgifter lämnas av banken. 

Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för krediten antingen 
genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering 
i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen i 
samband med den nästkommande aviseringen. Kredittagaren ska också 
ersätta bankens kostnader och arbete för att ha kvar, bevara och ta i an-
språk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in bankens fordran 
hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Banken har 
således också rätt till ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och 
inkassokostnader med mera. 

8  Eventuell förlängning av kredittiden 
Om banken medger förlängning av kredittiden och annat inte anges, för-
längs normalt kredittiden med det antal månader som anges på kontrak-
tet varje gång sådant medgivande ges. Banken kan undantagsvis komma 
att besluta om annan förlängningstid än den som anges på kontraktet. 
Detta framgår då av särskilt meddelande från banken. 
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15.4 Hur pant tas i anspråk av banken
Banken får ta pant i anspråk på sätt banken finner lämpligt. Banken ska 
agera med omsorg och om så är möjligt och det enligt bankens bedöm-
ning kan ske utan nackdel för banken, i förväg underrätta pantsättaren 
härom. I det fall panten består av tillgodohavande på konto i banken får 
banken ta ut förfallet belopp från det pantsatta kontot utan att i förväg 
underrätta kredittagaren om detta. 

15.5 Rätt för banken att teckna pantsättarens namn
Pantsättare ger genom pantsättningen banken eller den banken utser rätt 
att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata 
bankens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pant-
sättningen gäller. 

15.6  Rätt för borgensman och pantsättare att hindra 
förlängning av krediten

Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsät-
tare får inte återkalla sin pantsättning. 

Borgensman och pantsättare få emellertid var för sig skrift ligen begä-
ra att banken säger upp krediten till betalning enligt punkt 11. Sådan upp-
sägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av 
sin borgen respektive att banken tar pant i anspråk. Har banken mottagit 
sådan uppsägning, och det enligt bankens bedömning föreligger grund för 
uppsägning enligt punkt 11, men underlåtit att inom sex veckor därefter 
säga upp krediten, upphör borgensåtagandet respektive pantsättning, 
som gjorts av den som begär att krediten ska sägas upp, sex månader ef-
ter det banken mottagit sådan begäran. Detta sker dock inte, om banken 
på grund av kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda 
frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning eller inlett 
förhandling med denna angående borgensåtagandet respektive pantför-
skrivningen. 

15.7 Borgensmannens rätt till pant
Betalar borgensman till banken på grund av sin borgen, ska han särskilt 
meddela banken att han betalat såsom borgensman och begära att detta 
noteras hos banken. 

Om borgen har tecknats för denna kredit, gäller följande i fråga om 
borgensmans rätt till egendom som pantsatts av kredittagaren ensam el-
ler tillsammans med annan i kontraktet eller bilaga till kontokrediten. Så-
dan pant ska gälla som säkerhet för borgensmannens återkrav mot kre-
dittagaren, i den mån banken inte tar panten i anspråk för kredittagarens 
förpliktelser. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav ska 
de ha rätt till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte 
överenskommer om annat. Borgensman har i förhållande till banken inte 
rätt till annan egendom, som har pantsatts till banken av kredittagaren el-
ler annan. 

Har borgensman betalat till banken på grund av sin borgen, får bor-
gensmannen utnyttja sin rätt till pant enligt denna punkt först sedan ban-
ken fått full betalning för sin fordran mot kredittagaren. Vill borgensman 
utnyttja denna rätt, får banken välja mellan att lämna ut panten till bor-
gensmannen eller att ta panten i anspråk för borgensmannens räkning. 

12  Kredittagarens rätt att säga upp krediten
Kredittagaren har rätt att lösa och avsluta krediten efter det att kreditta-
garen skriftligen meddelat banken om detta. Kredittagaren har då inte 
rätt till återbetalning av kontraktsränta som redan förfallit. Denna kon-
traktsränta ska alltid betalas om banken inte skriftligen medger annat. 

13 Sluträkning 
Banken ska upprätta en sluträkning när krediten upphört. Kredittagaren 
är skyldig att omedelbart betala sin skuld enligt denna sluträkning. 

14  Övertagande av krediten och ägarbyte 
Krediten kan inte övertas av annan utan bankens skriftliga medgivande. 
Detta gäller även när flera som gemensamt har kredit önskar att en av 
dessa ensam övertar krediten. Ny ägare till pantsatt egendom får överta 
krediten endast efter bankens medgivande. Vid ägarbyte ska kredittaga-
ren därför omedelbart underrätta banken. Beviljas inte ett övertagande av 
lånet kommer den befintliga kredittagaren att kvarstå som betalnings-
skyldig, även om äganderätten till den pantsatta egendomen övergått till 
annan. 

Om kredittagaren skulle överlåta den pantsatta egendomen utan att 
medgivande om övertagande av krediten lämnats av banken betraktas 
detta som en uppsägning av krediten från kredittagarens sida. Krediten är 
då förfallen till omedelbar betalning om banken inte meddelar annat. 

15 Pant, borgen med mera

15.1 Allmänt
Till säkerhet för kreditens rätta betalning kan pant, borgen eller företags-
hypotek komma att krävas av banken. Vad som nedan anges beträffande 
pant gäller i tillämpliga delar också för egendom som omfattas av före-
tagshypotek. Med uttrycket ”pantsättare” avses således även utställare av 
företagshypotek. Vid betalning från borgensman ska borgensmannen sär-
skilt meddela banken om detta och be att banken noterar att betalning 
skett från borgensmannen.

15.2 Avkastning av pant
Avkastning av pant omfattas av pantsättningen. 

15.3 Vård av pantsatt egendom
Pantsatt egendom får inte utan bankens medgivande väsentligen föränd-
ras annat än genom reparations- och förbättringsarbeten. 

Egendomen får användas för ändamål som väsentligt avviker från det 
som förutsatts vid kreditens beviljande endast om banken samtycker där-
till. Har dessa bestämmelser åsidosatts på ett sådant sätt att säkerhetens 
värde avsevärt försämrats gäller punkt 11 b och d). För kontroll av att 
pantsatt egendom inte sjunker i värde så att säkerheten avsevärt försäm-
ras har banken rätt att besiktiga egendomen och att av ägaren få de upp-
lysningar som banken finner behövliga. 
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Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även 
om banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, 
som kan uppkomma i andra fall, ska inte ersättas av banken om banken 
förfarit med normal aktsamhet. Banken ska inte i något fall ersätta indi-
rekt skada. Är banken till följd av omständigheter som anges i första 
stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under 
 vilken hinder förelegat rätt till avtalad ränta utan tillägg för dröjsmål. 

19 Tillämplig lag
På avtalsförhållandet mellan banken och kredittagaren ska svensk lag till-
lämpas. Tvister mellan banken och kredittagaren i anledning av avtalsför-
hållandet ska lösas i svensk domstol. 

Allmänna upplysningar
Länsförsäkringar Bank AB (publ). Org.nr 516401-9878. Styrelsens säte: 
Stockholm.

Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål 
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan 
av banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera enligt 
kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgifts-
lämnandet kan kredittagaren få av banken. 

Information om personuppgiftshantering
Banken behandlar de personuppgifter som lämnas i detta avtal, eller som 
registreras i samband med förberedelser för, eller administration av, ett 
uppdrag eller ett avtal. Vid ärenden som utförs per telefon behandlas 
även personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal.

Behandling av uppgifterna sker även för att banken ska kunna fullgöra 
sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan vidare vara underlag för 
bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och 
statistik och riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av 
kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapital-
täckningsändamål. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag 
för finansiell rådgivning. Länsförsäkringsgruppen, med vilket avses Läns-
försäkringar AB (556549-7020) och svenska och utländska bolag som är 
dotterbolag till Länsförsäkringar AB eller de länsförsäkringsbolag med 
dotterbolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB eller andra bolag 
som länsförsäkringsbolagen eller flertalet av dem äger gemensamt, kan 
också använda uppgifter för marknadsföringsändamål om direktreklam-
spärr inte har begärts. 

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan banken 
komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentli-
ga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av 
SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av gäl-
lande sekretessbestämmelser, lämnas ut till andra bolag inom länsförsäk-
ringsgruppen eller till företag som banken samarbetar med.

Banken är personuppgiftsansvarig. Som fysisk person har kredittaga-
ren rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka personupp-
gifter banken behandlar som rör denne. Ansökan om sådant besked ska 
vara skriftlig och undertecknad av kredittagaren. Kredittagaren har även 
rätt att skriftligen anmäla att dennes personuppgifter inte får behandlas 
för direktmarknadsföring. Kredittagarens ansökan eller anmälan skickas 
till banken.

15.8  Försäkring av pantsatt egendom med mera
Egendom som utgör säkerhet för bankens fordran ska vara fullgott för-
säkrad hos försäkringsgivare som banken godkänner. Om kredittagaren 
inte företer bevis om fullgod försäkring får banken låta försäkra egendo-
men på kredittagarens bekostnad och/eller säga upp krediten till förtida 
betalning enligt punkt 11 ovan. För kontroll av att pantsatt egendom inte 
försämrats, vanvårdats eller sjunker i värde har banken alltid rätt att be-
siktiga egendomen och av pantsättaren få de upplysningar om egendo-
men som banken finner nödvändiga. 

15.9 Ordningsföljd mellan säkerheter
Fullgör kredittagaren inte sina förpliktelser enligt dessa kontokreditvillkor 
eller kontraktet får banken bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna 
(pant, borgen med mera) ska tas i anspråk. 

15.10 Generell panträtt
Pant som kredittagaren eller annan har pantsatt i kontraktet ska gälla 
som säkerhet även för övriga förpliktelser mot banken som kredittagaren 
har eller kommer att få i egenskap av kredittagare, uppdragsgivare, konto-
havare, borgensman eller i övrigt som kund i banken. Förpliktelser ska ha 
uppkommit innan kontraktet infrias. Banken bestämmer i vilken ordning 
förpliktelser ska betalas ur panten. Borgensmans rätt till pant ska beak-
tas. 

Panten ska inte på grund av pantsättningen gälla som säkerhet för an-
dra fordringar på kredittagaren som banken har förvärvat eller kan kom-
ma att förvärva från annan än denne. 

16  Ändrade förutsättningar med mera
Vid ändrade förutsättningar för krediten, såsom att bankens upplånings-
kostnader avsevärt ökat (till exempel på grund av ändrade kapitaltäck-
ningsregler), har banken, utöver vad som anges i punkt 11, rätt att säga 
upp en kredit till förtida betalning vid tidpunkt som banken bestämmer. En 
sådan uppsägning ska sändas till kredittagaren i ett rekommenderat brev 
under dennes för kreditgivaren senast kända adress. 

17 Meddelanden 
Kredittagare, borgensman och pantsättare ska omgående underrätta 
banken om adressändring, förändrat telefon- och telefaxnummer eller an-
nan ändring av personuppgifter eller firma. 

Har meddelande som rör krediten, eller förhållande som samman-
hänger med den, avsänts av banken med brev till någon av ovan nämnda 
personer under den adress som är angiven i kontrakt eller skuldebrev el-
ler som på annat sätt är känd för banken, ska meddelandet anses ha kom-
mit adressaten tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet. Har 
meddelandet sänts med telefax eller genom datakommunikation ska det 
anses ha kommit adressaten tillhanda omedelbart. Bestämmelserna i den-
na punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 

18 Begränsningar av bankens ansvar
Banken är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande om-
ständighet i Sverige eller utomlands. 
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Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk 
kan av banken komma att lämnas ut till bland annat kreditupplysnings-
företag. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan fås av banken. 

Det som sägs ovan om kredittagaren gäller även eventuell borgens-
man och annan pantsättare än kredittagaren. 

20 Kreditgivare
Länsförsäkringar Bank AB (publ), organisationsnummer 516401-9878,  
106 50 Stockholm, www.lansforsakringar.se (”banken”), är ett bankaktie-
bolag och har tillstånd att driva bankrörelse. Styrelsens säte är Stockholm.

Övriga upplysningar
Behandling av personuppgifter
Länsförsäkringar Bank AB (publ) behandlar personuppgifter i enlighet med 
vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du 
hittar på vår webbplats www.lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du 
vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall ditt lokala 
bankkontor.

Uppgifter till kreditupplysningsföretag
Banken kan komma att lämna uppgifter om lämnad kredit, betalningsför-
summelse och kreditmissbruk till kreditupplysningsföretag och liknande 
institut. Mer information om uppgiftslämnandet kan fås av banken.


