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Allmänna villkor 

Collectorlånet 21-10

Collector Bank AB, nedan kallat Collector Bank

1. Grundläggande villkor
Lånet återbetalas enligt annuitetsmässiga principer. Lån kan beviljas den som är minst 23 år, har 
en årsinkomst på minst 200 000 kronor och saknar betalningsanmärkningar. Den som ansöker 
om lån måste också vara stadigvarande bosatt i Sverige och ha en fast anställning eller pension. 
Lånet skall återbetalas innan Låntagaren fyller 79 år. Collector Bank utför enkreditprövning enligt 
konsumentkreditlagens regler för att bedöma om den som ansöker om lån har ekonomiska 
förutsättningar att betala tillbaka lånet. Bedömningen görs enligt en mall Collector Bank vid var 
tid tillämpar och kan innebära att Collector Bank inhämtar kreditupplysning från externt företag 
eller begär viss dokumentation från den som ansöker om lån, exempelvis arbetsgivarintyg eller 
lönespecifikation. Om Collector Bank avslår låneansökan underrättar Collector Bank den som 
ansöker om lån om anledningen till avslaget.

Låntagaren förbinder sig att följa de vid var tid allmänna villkoren genom att underteckna 
skuldebrevet.

2. Ränta och avgifter
Låntagaren skall betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående 
lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på skuldebrevet. Collector Bank 
får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet i den mån som det motiveras av:

• kreditpolitiska beslut
• ändrade upplåningskostnader för Collector Bank eller
• andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse när lånet 

lämnades

Collector Bank är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Collector 
Bank lämnar meddelande om ändrad räntesats för lånet antingen genom ett särskilt meddelande 
till låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också 
meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sändes till låntagaren.

Ränta på lånelikviden räknas fr.o.m. utbetalningsdatum och betalas innevarande månad. Om 
utbetalningsdatum inträffar mellan den första och sjunde dagen i månaden inleds avisering av 
ränta och amortering innevarande månad som lånet blir utbetalt. Om utbetalningsdatum inträffar 
efter den sjunde dagen i månaden inleds avisering av ränta och amortering månaden efter den 
månad lånet blir utbetalt.

För lånet utgår bland annat uppläggningsavgift och en aviavgift. De fullständiga avgifterna som 
gäller när låneavtalet träder i kraft framgår av skuldebrevet eller den SECCI (standardiserad 
europeisk konsument- kreditinformation) som upprättats.

3. Betalning
På skuldebrevets framsida har angivits inom vilken tid lånet skall återbetalas till Collector Bank. 
Annuitetsbeloppen skall uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir
återbetalt under den avtalade kredittiden. Har Collector Bank enligt punkt 2 ändrat räntesatsen 
för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 7 att delvis lösa lånet i förtid kan dock 
lånets löptid eller annuitetsbelopp komma att ändras. Återbetalning ska ske till av Collector Bank 
anvisat bankgirokonto och med av Banken utskickade inbetalningskort. Skyldighet att erlägga 
förfallna delar av skulden föreligger även om inbetalningskort inte erhållits. Gjorde betalningar 
avräknas efter Collector Banks val med begränsningar som följer av konsumentkreditlagen. 

Collector Bank kan under vissa förutsättningar bevilja Låntagaren en amorteringsfri månad. Ränta, 
ordinarie avgifter och en avgift om SEK 50 påföres lånebeloppet vid nyttjad amorteringsfri månad 
vilket medför att det framtida annuitetsbeloppet blir högre. Återbetalningstiden för lånet kan även 
komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid. Låntagaren kan vända sig till Collector Bank för 
att erhålla en amorteringsplan. 

4. Kvittning
I de fall Låntagaren inte betalar enligt betalningsvillkoren har Collector Bank rätt att kvitta 
innestående medel i Banken mot aktuell skuld. 

5. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift
Om betalning av kapital eller ränta inte fullgörs i tid, skall Låntagaren betala en särskild årlig 
dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit 
fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande 
räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter. Jämte dröjsmålsräntan utgår en särskild 
avgift för påminnelse när låntagaren är i dröjsmål med betalning. Betalar låntagaren ej i tid 
föreskrivna inbetalningar äger Collector Bank rätt att påföra ersättning för påminnelser, krav och 
andra lagstadgade inkassokostnader. Collector Bank äger rätt att när som helst under lånets 
löptid besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke.

6. Effektiv ränta
Collector Bank tillämpar individuell räntesättning. Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive 
effektiv ränta, är angiven på skuldebrevet.

7. Collector Banks rätt att säga upp lånet till betalning i förtid
Collector Bank äger rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Collector Bank 
bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som
överstiger 10 procent av lånefordran.

2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som 
överstiger 5 procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid 
olika tidpunkter.

3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat 

sätt avser att undandra sig att betala sitt lån.
5. Det kan antas att låntagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta 

att låntagaren inte kommer att uppfylla sina förpliktelser mot Collector Bank.

Vill Collector Bank få betalt i förtid enligt punkterna 1–3 gäller en uppsägningstid av minst fyra 
veckor räknat från den tidpunkt då Collector Bank sänder ett meddelande om uppsägning till 
låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har Collector 
Bank krävt betalning i förtid enligt punkterna 1–3, är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid 
om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.

Collector Bank äger rätt att rapportera lånet, för vilket Låntagaren är i dröjsmål enligt någon av 
ovanstående punkter, till UC AB:s (org.nr 556137-5113) missbruksregister.

Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från 
skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna i detta stycke.

7. Förtidsinlösen och ångerrätt
Låntagaren har rätt att när som helst betala hela lånet i förtid. Vid förtida återbetalning är 
låntagaren skyldig att betala avtalad kreditränta fram till dagen för slutbetalning.

Som låntagare har du rätt att ångra ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten genom att meddela 
Collector Bank detta inom 14 dagar från det att skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig 
information om lånevillkoren. Om du vill ångra ditt lån inom 14 dagarsperioden måste du genast 
meddela detta till Collector Bank per telefon 010-161 00 10, via mail till lana@collectorbank.se eller 
genom brev via posten till adress Collector Bank AB/Privatlån, Box 11914, 404 39 Göteborg eller 
via fax 010-161 00 99.

Om du ångrar ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet samt upplupen ränta 
till och med återbetalningsdagen. Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att 
räknas av från återbetalningskravet.

8. Medlåntagare
Låntagarens och Medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt gentemot Collector Bank. 
Det innebär att var och en av låntagarna är betalningsansvarig för hela lånebeloppet gentemot 
Collector Bank. Vad som i dessa villkor anges beträffande Låntagaren gäller även för 
Medlåntagaren. Om det finns en Medlåntagare till lånet avses med Låntagaren i dessa allmänna 
villkor även Medlåntagaren. 

9. Adressändring
Låntagare är skyldig att ofördröjligen meddela Collector Bank om adressändring.

10. Meddelanden m.m.
Collector Bank skall underrätta Låntagaren om uppdaterade allmänna villkor beslutade 
ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen börjar 
gälla, antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren eller annonsering i dagspressen. 
Sker underrättelse genom annonsering skall meddelande om ändringen också lämnas vid nästa 
avisering.

11. Begränsning av Collector Banks ansvar
Collector Bank är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, 
strejk, lockout, bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om 
strejk, lockout, bojkott eller blockad gäller även om Collector Bank självt är föremål för eller 
vidtar sådan konfliktåtgärd. Collector Bank är inte heller skyldigt att andra fall ersätta skada som 
uppkommer, om Collector Bank varit normalt aktsamt.

12. Överlåtelse av kredit
Collector Bank äger rätt att överlåta eller pantsätta den kredit som lämnats enligt detta avtal till 
annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande

13. Hantering av personuppgifter 
I samband med att låntagaren ansöker om ett lån hos Collector Bank kommer Collector Bank 
att behandla Låntagarens personuppgifter. Collector Bank behandlar endast låntagarens 
personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Fullständig information kring hur 
Collector Bank behandlar Låntagarens personuppgifter samt vilka rättigheter Låntagaren har 
finns under “Dataskydd” på www.collector.se. Det går också bra att höra av sig till 
dataskydd@collectorbank.se med frågor. 

14. Klagomål
Klagomål sker genom telefon eller skriftligt meddelande till Collector Banks kundservice 
telefon 010-161 00 10. Låntagaren kan vid missnöje med Collector Banks hantering också 
vända sig till Finansinspektionen, telefon 08-787 80 00 och vid tvister till ARN (Allmänna 
reklamationsnämnden) telefon 08-555 017 00 eller till allmän domstol.

15. Tvister
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.




