ALLMÄNNA VILLKOR

1.

ÖVERGRIPANDE
1.1. I förevarande dokument fastställs de villkor, genom vilka Approva AB (”långivaren”) beviljar
företagslån till det företag (”låntagaren”) som ansöker om kredit. Långivaren säkerställer låntagarens
återbetalningsförmåga, varefter lånbeslutet meddelas låntagaren elektroniskt. För de fall långivaren
efter kontroll av låntagarens återbetalningsförmåga beslutar om att bevilja kredit, erbjuds låntagaren att
ingå ett kreditavtal (”låneavtal”) med långivaren. För att ett låneavtal ska bli bindande åligger det
låntagaren att godkänna och underteckna det av långivaren tillhandahållna låneavtalet. Det åligger
långivaren fritt att för låntagaren motivera, eller avstå från att motivera ett kreditbeslut.
1.2. Förevarande allmänna villkor är tillämpliga på, och utgör en del av låneavtalet mellan långivaren och
låntagaren, vilket medför rätt för kunden att disponera beviljat kreditbelopp (”lånebelopp”).
Förevarande allmänna villkor är tillämpliga på, och utgör en del av borgensförbindelser och
borgensvillkor.

2.

LÅNGIVAREN
2.1. Långivaren är ett kreditinstitut som bedriver utlåningsverksamhet i enlighet med gällande regelverk
och praxis. Långivarens marknadsföring av företagslånet sker i enlighet med gällande regelverk och
praxis. Långivaren behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

3.

LÅNEANSÖKAN
3.1. Låneansökan görs digitalt via långivarens hemsida, eller genom tredje part som agerar på uppdrag av
långivaren. Låntagare ombeds i samband med ansökan att elektroniskt underteckna ansökan med hjälp
av Bank ID. För de fall låntagaren beviljas lån, tillhandahålls förevarande ett låneavtal, vilken
låntagaren ombeds underteckna digitalt med hjälp av Bank ID. Först efter korrekt signerat avtal blir
avtalet bindande. Låneavtalet ska undertecknas av behöriga firmatecknare.

4.

KOSTNADER OCH AVGIFTER
4.1. Långivaren uppbär en fast provision för företagslånet, som inkluderar samtliga kostnader, räntor och
avgifter för lånet. De totala kostnader och avgifter som det åligger låntagaren att betala regleras i
låneavtalet.
4.2. Lånet återbetalas i enlighet med de betalningsposter som framgår av låneavtalet.
4.3. För de fall låntagaren inte inkommer med betalning och/eller amortering i enlighet med de
instruktioner som framgår av låneavtalet, långivarens avier eller av den överenskomna
återbetalningsplanen, är låntagaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta på det försenade beloppet
från förfallodagen till den dag då betalningen har inkommit till långivaren. Långivaren tillämpar för
närvarande en tillkommande dröjsmålsränta på 24,9 procent årlig ränta på det försenade beloppet.
4.4. I de fall sådan omständighet uppstår att amortering och/eller tillhörande kostnader inte betalas senast
på förfallodagen, tillkommer en påminnelseavgift att betala för låntagaren. I de fall sådan omständighet
uppstår att ytterligare inbetalning uteblir, tillkommer en förseningsavgift. Påminnelseavgift samt
förseningsavgift kan tas ut vid flera tillfällen, för de fall låntagaren återkommande uteblir med
betalning i enlighet med de instruktioner som framgår av låneavtalet, långivarens avier eller av den
överenskomna återbetalningsplanen. För aktuella avgiftsnivåer besök Långivarens hemsida,
https://approva.se/villkor-priser/
4.5. Återbetalning av lånet sker i enlighet med följande princip. Först återbetalas kostnader och avgifter
relaterat till lånet. När samtliga kostnader och avgifter är återbetalda påbörjas amortering av lånet, tills
dess att lånet är avbetalat i sin helhet.

5.

BELOPP OCH LÖPTID
5.1. Löptid och lånebelopp regleras i låneavtalet. Löptiden löper från det datum då långivaren har överfört
det beviljade lånebeloppet till det av låntagaren föranmälda bankkontot.

6.

BETALNINGSDAG
6.1. För de fall förfallodagen inte är en bankdag, förflyttas dagen för inbetalning till nästföljande bankdag.
Med bankdag avses i förevarande dokument helgfria veckodagar från måndag till fredag.

7.

FÖRTIDSÅTERBETALNING
7.1. Låntagaren har rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid. För de fall låntagaren önskar att
genomföra en förtidsåterbetalning ska förevarande kontakta långivaren för att erhålla eventuell
nödvändig betalningsinformation. För de fall låntagaren återbetalar hela eller delar av lånet i förtid
åligger det alltjämt låntagaren skyldighet i att sin helhet betala de lånekostnader som regleras av
låneavtalet.

8.

SÄRSKILDA FÖRFALLOGRUNDER FÖR FÖRETAGSLÅN
8.1. Företagslånet förfaller till betalning i sin helhet när långivaren kräver det skriftligen, om låntagaren har
försummat att betala kapital, provision, eventuell ränta, dröjsmålsränta eller annan avgift på
förfallodagen.
8.2. Företagslånet förfaller omedelbart till betalning i sin helhet för de fall långivaren så begär med
anledning av något av följande skäl;
8.2.1. Låntagaren har till långivaren uppgett vilseledande eller falska uppgifter, med påföljd av att
långivarens kreditbeslut påverkats,
8.2.2. Låntagaren har försatts eller ska försättas i likvidation eller företagssanering eller
8.2.3. Låntagaren i övrigt väsentligt brutit mot villkoren i låneavtalet eller mot de bestämmelser som
framgår i förevarande dokument
8.3. För de fall företagslånets borgensman avlider eller försätts i konkurs, ska låntagaren skyndsamt ange
ny borgensman. Långivaren ska pröva varje sådan ny borgensman som låntagaren angett, och för de
fall långivaren finner det motiverat, har långivaren rätt att neka den nya borgensmannen. För de fall
långivaren nekar den av låntagaren nyutsedda borgensmannen åligger det låntagaren att skyndsamt
ange ytterligare ny borgensman. För de fall låntagaren inte kan tillsätta ny borgensman kan långivaren
skriftligen meddela att företagslånet förfaller till betalning.
8.4. Företagslånet förfaller till betalning sju dagar från den dag då meddelandet om att företagslånet
förfaller har skickats till låntagaren. För de fall låntagaren betalar det försenade beloppet eller
korrigerar annat avtalsbrott inom den ovannämnda tiden, förfaller uppsägningen.
8.5. För det fall lånet sägs upp ska låntagaren emellertid i sin helhet betala de lånekostnader som regleras i
enlighet med låneavtalet.
8.6. För de fall långivaren begått ett väsentligt avtalsbrott som gäller detta företagslånförhållande har
låntagaren rätt att säga upp företagslånet så att den förfaller till betalning i förtid. Vidare åligger det
inte låntagaren ansvar i att under sådana omständigheter betala de kostnader och avgifter som framgår
av låneavtalet.

9.

LÅNGIVARENS RÄTT ATT FÖRMEDLA UPPLYSNINGAR TILL BORGENSMANNEN
9.1. Långivaren har rätt att förmedla borgensmannen uppgifter i fråga om låntagarens alla förbindelser,
betalningsstörningar och andra omständigheter som påverkar låntagarens betalningsförmåga.
9.2. Långivaren har rätt att meddela borgensmannen om låntagarens betalningsstörningar.

10. KREDITUPPLYSNINGAR
10.1. I samband med beviljandet- eller vid övervakningen av ett företagslån och vid godkännandet av
borgen, använder långivaren förbindelsegivarens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna görs
av tredje part på uppdrag av långivaren.
10.2. För de fall låntagaren uteblir med betalning i minst 10 dagar från den i betalningsuppmaningen
nämnda ursprungliga förfallodagen, och inget annat har överenskommit, har långivaren rätt att anmäla

betalningsförsummelsen till den tredje part som långivaren har ingått avtal med i fråga om
kreditupplysningstjänster.
11. ÄNDRINGAR
11.1. Långivaren förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i låneavtalet. Sådana ändringar ska dock
föregås genom att långivaren i god tid innan meddelar låntagaren detta genom ett varaktigt medium.
Långivaren får alltjämt inte genomföra förändringar i villkoren som medför ökande skyldigheter för
låntagaren eller minskar låntagarens rättigheter, eller strider mot gällande regelverk. Låntagaren anses
ha godkänt de av långivaren föreslagna ändringarna i avtalet om låntagaren inte motsätter sig dem
innan den föreslagna dagen för deras ikraftträdande. Låntagaren meddelas om en ändring minst två
månader innan den träder i kraft.
12. ÖVRIGA VILLKOR
12.1. För de fall låntagaren ändrar tillhörande personuppgifter såsom namn, adress eller andra
personuppgifter som förevarande uppgivit till långivaren, åligger det denne skyldighet i att skyndsamt
upplysa långivaren om sådana ändringar, samt uppge aktuella personuppgifter. Låntagaren ska på
begäran ge långivaren uppgifter om sin ekonomiska ställning och andra uppgifter som påverkar detta
skuldförhållande och som långivaren behöver i egenskap av långivare.
12.2. För de fall långivaren beviljar enskild firma lån, får de lånade medlen uteslutande användas till
näringsverksamheten i firman.
12.3. För de fall så långivaren önskar, har förevarande rätt att till vilka delar som helst, antingen helt eller
delvis överföra låneavtalet med alla rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att höra låntagaren.
12.4. Såväl skriftliga som elektroniska meddelanden som långivaren sänt till låntagaren ska anses ha nått
mottagaren senast den sjunde dagen efter avsändningsdagen.
12.5. Långivaren upprätthåller ett kundregister, vars uppgifter används för att upprätthålla och sköta
kundrelationen. Som låntagare godkänner du att långivaren har rätt att kommunicera med dig via
fysisk post, telefon eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara
kopplat till ditt lån.
12.6. Långivarens ansvar i fråga om utbetalning av lånet sträcker sig enbart till att säkerställa att det
lånebelopp som låntagaren fått godkänt för utbetalning, utbetalas till det föranmälda konto som
låntagaren har uppgivit. För de fall låntagaren inte kan lyfta eller använda det lån som betalats till det
konto som angetts i låneansökan på grund av att användarrätt till kontot, täckning, betalningsmedel
eller annan incident inträffat som gör att låntagaren inte får tillgång till de lånade medlen, åligger det
alltjämt långivaren inget ansvar i förevarande.
13. INDIREKT SKADA
13.1. Långivaren ansvarar inte för eventuell indirekt skada som låntagaren utsätts för, om inte skadan har
orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet.
14. ÄNDRINGAR UTANFÖR LÅNGIVARENS ANSVAR
14.1. För de fall kostnader för lånet ökar, eller andra aspekter i låneavtalet ändras till följd av sådana faktorer
som ligger utanför långivarens makt, åligger det inte långivaren skyldighet i att svara för sådana
negativa sidoeffekter inför låntagaren. Långivaren ansvarar således inte för förändringar som till
exempel härrör från lagstiftning eller myndighetsbeslut eller andra omvärldsfaktorer som får en negativ
inverkan på låntagarens kredit.
14.2. För de fall ändringar i enlighet med förgående stycke uppstår, åligger det långivaren ansvar i att
informera låntagaren om avgiften och grunden för den skriftligen minst två månader innan det träder i
kraft.
15. FORCE MAJEURE

15.1. En avtalspart ansvarar inte för skada om avtalsparten kan påvisa att fullgörandet av en skyldighet har
förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsägbar omständighet som avtalsparten inte har kunnat
påverka, och vars följder inte ens med iakttagande av största omsorgsfullhet hade kunnat undvikas.
Långivaren ansvarar inte heller för skada om fullgörandet av skyldigheterna i detta avtal skulle strida
emot sådana långivarens förpliktelser som stadgas i andra lagparagrafer.
15.2. En avtalspart som har drabbats av ett oöverstigligt hinder ska skyndsamt underrätta den andra
avtalsparten om förevarande.
16. KLAGOMÅL OCH TVISTEMÅL
16.1. Klagomål rörande lånet eller långivarens verksamhet kan lämnas till långivaren när som helst. För de
fall låntagaren ämnar framföra klagomål ska denne kontakta långivaren och framföra klagomålen
muntligt eller skriftligt via de kontaktalternativ som framgår av långivares hemsida.
16.2. Med förbehåll för långivarens rätt att väcka talan vid annan domstol ska tvister med anledning av lånet
eller låneavtalet avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk
materiell rätt ska tillämpas på låneavtalet, inklusive dessa allmänna villkor, i dess helhet.

