Allmänna villkor för

STORA LÅNET
Gällande fr o m 2018-05-31
Nedanstående villkor gäller för lån beviljade av Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa, nedan benämnd Kreditkassan.
1. Låntagaren
•
Skall vara student vid Lunds universitet, Malmö
universitet, SLU Alnarp eller Högskolan Kristianstad och
ha betalt kåravgiften för innevarande termin.
•
Får ej ha betalningsanmärkning.
•
För omyndig låntagare krävs medgivande av förmyndare.
•
Får ej vara borgensman för löpande lån i Kreditkassan.
•
Får inte hos Kreditkassan inneha flera löpande lån. Vill
låntagaren låna ytterligare pengar måste denne lösa det
existerande lånet (dvs betala in restskulden) och sedan ta
ett nytt lån i enlighet med då gällande regler
(kreditprövning, tillkommande avgifter etc).
•
Skall ha möjlighet att via sin bank ansluta sig till betalning
via Autogiro.
•
Godkänd giltig fotolegitimation skall uppvisas.

7. Kreditkassans rätt att säga upp lånet i förtid
Kreditkassan har rätt att säga upp lånet till förtida betalning om
låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med en eller flera
betalningar.

2. Borgensmannen
•
Borgensman skall vara myndig.
•
Borgensman skall ha varit bosatt i Sverige de senaste två
åren.
•
Får ej ha betalningsanmärkning.
•
Person godkännes ej som borgensman för mer än totalt
20 000 kr.
•
Om borgensmannen inte närvarar på Kreditkassans
expedition skall borgensmannens namnteckning vara
bevittnad av två personer, andra än låntagaren.

8. Förtidsinlösen
Låntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i
förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att betala upplupen ränta. Efter förtida inbetalningar meddelar Kreditkassan låntagaren om hur den fortsatta återbetalningen förändrats. Om låntagaren betalar tillbaka för mycket ska Kreditkassan inom 14 dagar
betala tillbaka det överskjutande beloppet om det överstiger 50 kronor.

3. Utbetalning
Efter beviljad ansökan betalas lånet ut till låntagarens bankkonto. Från
det utbetalade beloppet avräknas en expeditionsavgift på 150 kronor.
4. Återbetalning
Återbetalning sker via Autogiro den sista bankdagen i varje månad,
med ett på lånereversen överenskommet belopp (ett jämnt hundratal
kronor, som minst 700 och som mest 1 000 kronor). Första
inbetalning sker i slutet av den kalendermånad som följer på den
månad då lånet togs. Lånet måste återbetalas med maximalt 36
månadsinbetalningar, det vill säga att lånets slutförfallodatum är sista
bankdagen i den 36 månaden efter att lånet togs.
Det månatliga beloppet kan ändras på låntagarens initiativ.
Från inkomna likvider avräknas i första hand ränta och eventuella
förseningsavgifter.
5. Ränta
Den för lånet gällande räntesatsen anges på lånereversen. För
närvarande är räntan 4,93 procent. Ränta beräknas på vid varje månad
utestående lånebelopp. Ingen ränta beräknas under den kalendermånad då lånet tas.
6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift
Om låntagaren missar en månatlig avbetalning har Kreditkassan rätt
att ta ut en påminnelseavgift för varje missad avbetalning. När lånets
slutförfallodatum passerats utgår dröjsmålsränta med 23 procent på
restskulden.

Kreditkassan har även rätt att säga upp lånet om låntagaren utan giltigt
skäl återkallar sitt medgivande till betalning via Autogiro. Giltiga skäl
kan vara att låntagaren planerar att återbetala hela lånet i förtid eller
skall byta bank.
Uppsägning gäller till en tidpunkt som Kreditkassan bestämmer, dock
minst 30 dagar från det datum Kreditkassan meddelar låntagaren
därom. Efter uppsägning utgår dröjsmålsränta.
Om betalning inte sker har Kreditkassan rätt att överlämna ärendet till
inkasso och kronofogde varvid avgifter kommer att debiteras.

9. Överlåtelse av kredit
Låntagaren får inte överlåta lånet till annan. Kreditkassan har rätt att
överlåta sin fordran till annan.
10. Adressändring
Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta Kreditkassan om
ändring av adress.
11. Meddelande
Meddelande som Kreditkassan sänder med brev till låntagaren skall
anses ha nått låntagaren senast sju dagar efter avsändandet om brevet
sänts till folkbokföringsadressen eller till den senaste adress låntagaren
meddelat Kreditkassan.
12. Behandling av personuppgifter
Genom att teckna lån hos Kreditkassan godkänner låntagaren att
Kreditkassan lagrar och behandlar låntagarens personuppgifter i sådan
utsträckning som krävs för att handlägga lånet.
13. Begränsning av Kreditkassans ansvar
Kreditkassan ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Kreditkassan
är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt
lagbud, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande
omständighet.
14. Tvist
Tvist med anledning av lånet eller dessa villkor skall i första hand lösas
genom överenskommelse. Om en överenskommelse inte kan nås har
parterna rätt att få tvisten prövad i domstol eller av kronofogdemyndigheten.

