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1 december 2019

Allmänt 

Dessa allmänna villkor gäller för lån som beviljats 
av Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, org 
nr 516406-0781, för låntagare som är konsument. 
Villkoren avser bostadskredit (bolån) i samarbete  
med kreditförmedlaren ICA Banken AB, org nr 
516401-0190.

Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial är filial till 
Ålandsbanken Abp, FO-nummer 0145019-3, Nygatan 2,  
22 100 Mariehamn, Finland, www.alandsbanken.fi

Med långivare avses Ålandsbanken Abp (Finland), 
svensk filial eller den som efter en eventuell över-
låtelse, är innehavare av skuldebrevet. 

Dessa allmänna lånevillkor gäller för lån som är 
förenat med panträtt i fast egendom, tomträtt 
eller i bostadsrätt eller liknande rätt, med en ränta 
som under avtalstiden är bunden under en viss tid, 
dock minst tre (3) månader. Därutöver ska lånet ha 
en löptid om minst tio (10) år. Lånet ges i svenska 
kronor (SEK).

Dessa allmänna villkor är inte tillämpliga på 
bostadskredit i utländsk valuta. Med bostadskredit 
i utländsk valuta avses en bostadskredit i en annan 
valuta än:

-  valutan i det land inom EES där låntagaren är 
bosatt,

- valutan som låntagaren får sin inkomst i, eller
-  valutan som låntagaren har de tillgångar  

i som ska användas som betalning av lånet.

Låntagaren godkänner att långivaren får lämna 
personuppgifter, uppgifter om lånet och om 
säkerheter till med långivaren samarbetande bank,  
kreditförmedlare, kreditmarknadsbolag, försäkrings- 
institut eller annat företag för administration av 
lånet. Låntagaren har tillgång till uppgifter om 
sitt bolåneengagemang via ICA Bankens digitala 
kanaler.

Långivaren har rätt att, som ett led i så kallad 
värdepapperisering eller av annan anledning, över-
låta eller pantsätta lånet innefattande långivarens 
samtliga rättigheter och skyldigheter. Genom sin 
underskrift bekräftar låntagaren att låntagaren är 
medveten om att sådant förfarande kan tillämpas. 

2. Kreditdokumentation

I kreditdokumentationen bestäms villkoren för 
lånet. Med kreditdokumentation avses här skulde-
brevet (inklusive samtliga ändringar av och tillägg 
till sådant skuldebrev), vid var tid gällande villkors-
bilaga, de allmänna villkor som vid var tid gäller för 
lånet samt alla de övriga dokument och bilagor 
till vilka det hänvisas i skuldebrevet eller dessa 
allmänna villkor.

I villkorsbilagan regleras bland annat gällande 
ränte- och amorteringsvillkor, förfallodagar, effek-
tiv ränta och villkorsperiodens längd. 

Villkorsbilagan bekräftar de villkor som överens-
kommits mellan parterna och kan utfärdas senare 
än skuldebrevet och efter lånets utbetalning. 

3. Utbetalning av lånebelopp samt åtagande 
om återbetalning

Lånebeloppet utbetalas på det sätt och vid den 
tidpunkt som långivaren och låntagaren kommer 
överens om.

Låntagaren åtar sig att till långivaren återbetala 
lånebeloppet jämte ränta enligt de villkor som 
anges i kreditdokumentationen. Då det för lånet 
finns flera låntagare är dessa solidariskt betalnings-
ansvariga för lånet i dess helhet.

Betalning av ränta, amortering och avgifter sker 
månadsvis via autogiro. Låntagaren förbinder sig 
att tillse att det finns täckning på kontot vid för-
fallodag.

4. Avsaknad av ångerrätt 

Då lånet är en så kallad bostadskredit gäller ingen 
ångerrätt för lånet.

5. Villkorsperioder med mera

Lånet förfaller till betalning i sin helhet den dag 
som i villkorsbilagan anges som slutbetalningsdag 
(lånets löptid). Eventuella förändringar i amorte-
ringsvillkoren under löptiden påverkar inte slut-
betalningsdagen.

Lånets löptid indelas i villkorsperioder. En villkors-
period kan vara indelad i flera räntebindnings-
perioder. Den inledande villkorsperioden löper 
från och med lånets utbetalningsdag till och med 
dagen före kommande villkorsändringsdag. En ny 
villkorsperiod inleds på villkorsändringsdag. 

Villkorsperioder och räntebindningsperioder anges 
i respektive villkorsbilaga.  

Lånet kommer från villkorsändringsdagen att löpa 
med de lånevillkor som långivaren allmänt till-
lämpar för lån av ifrågavarande slag på villkors-
ändringsdagen. 

Om låntagaren löser annat lån som utgör del av 
det samlade bolåneengagemanget hos långivaren 
avseende viss pantsatt egendom, och lånet omfat-
tas av amorteringskrav enligt lag eller myndighets-
krav, har långivaren rätt att under pågående vill-
korsperiod påföra amortering eller öka amortering 
på lånet om lånet ingår i det samlade kvarvarande 
bolåneengagemanget i viss pantsatt egendom. 

Långivaren har rätt att ställa högre amorterings-
krav än myndighetskraven.

De av långivaren erbjudna räntebindningstiderna 
anges som cirka tider. Låntagaren kan senast 
14 dagar före villkorsändringsdag meddela lån-
givaren skriftligen om önskad räntebindningstid. 
Lånet får då den räntebindningstid som närmast 
motsvarar anmält önskemål och som erbjuds av 
långivaren. Om önskemål om räntebindningstid 
kommer in för sent kommer långivaren att se det 
som att inget önskemål inkommit och då tillämpas 
för nästkommande villkorsperiod automatiskt en 
räntebindningstid om tre (3) månader under en 
villkorsperiod om ett (1) år. 

Låntagaren får i samband med villkorsändringsdag 
en ny villkorsbilaga. Villkorsbilagan och eventuella  
nya allmänna villkor sänds/tillställs låntagaren 
efter det att villkoren bestämts för lånet. 

6. Ränta

Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats. 
Räntan beräknas på vid varje tid utestående lånebe-
lopp. Ränta utgår från och med dagen efter att lånet 
utbetalats till och med den dag då lånet återbetalas. 
Räntesatsen fastställs på lånets utbetalningsdag. 
Räntan beräknas enligt den räntesats och ränte- 
och villkorsperiod som framgår av villkorsbilagan, 
enligt de villkor långivaren erbjudit i sitt bindande 
erbjudande och utifrån låntagarens val. 

Den räntesats som långivaren erbjudit i det bin-
dande erbjudandet, kan komma att ändras fram 
till utbetalningsdagen i den utsträckning det kan 
motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade eller 
minskade upplåningskostnader eller andra kost-
nadsökningar som långivaren inte kunde förutse 
när det bindande erbjudandet lämnades. 

Räntan för lånet är bunden (fast), vilket innebär att 
räntesatsen är bestämd för villkorsperioden, eller 
för varje räntebindningsperiod, för det fall att vill-
korsperioden är indelad i räntebindningsperioder.

Ränteändring görs på villkorsändringsdag och den 
nya räntesatsen tillämpas från och med dagen 
efter. För lån med ca tre (3) månaders bindningstid 
sker ränteändring på ränteändringsdag (ränte-
justeringsdag).

Om ränteändring sker på annan dag är ränteförfallo- 
dag, kan debitering för närmast följande förfallo-
dag göras enligt den räntesats som gällde innan 
ändringen. Justering för detta görs genom tillägg 
eller avdrag vid nästa låneavisering.

Låntagaren informeras om ändrad räntesats innan 
ändringen träder i kraft antingen genom ett särskilt 
meddelande eller genom annonsering i dagspress 
och kombinerat med ett meddelande om änd-
ringen i nästa låneavisering.

Den effektiva räntan vid tidpunkten för utbetal-
ningen av lånet framgår av villkorsbilagan. Med 
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effektiv ränta avses kreditkostnaden (ränta, sär-
skilda avgifter och andra obligatoriska kostnader 
låntagaren ska betala med anledning av lånet) 
angiven som en årlig räntesats med hänsyn tagen 
till att delbetalningar ska göras under lånets löptid.

7. Dröjsmålsränta 

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 fortsät-
ter den ordinarie räntan att löpa.

Dröjsmålsränta beräknas efter den för krediten 
gällande räntesatsen jämte ett tillägg av fem (5) 
procentenheter eller när hela krediten förfallit, en 
(1) procentenhet. Dröjsmålsräntan är dock lägst  
gällande referensränta enligt 9§ räntelagen 
(1975:635) med tillägg av åtta (8) procentenheter.

Utöver dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förse-
ningsavgift med belopp som långivaren vid var tid 
tillämpar.

8. Avgifter

Långivaren får ta ut avgifter av låntagaren som 
ersättning för de kostnader som långivaren har 
för lånet, till exempel uppläggningsavgift och avi-
seringsavgift. Låntagaren ska betala sådan avgift 
efter att den åtgärd som avgiften avser har blivit 
utförd. De avgifter för lånet som låntagaren är 
skyldig att betala framgår av det bindande erbju-
dandet.  Långivaren har när som helst rätt att höja 
en avgift för lånet om långivarens kostnader för 
den åtgärd som avgiften avser att täcka har ökat. 

Långivaren lämnar meddelande om förändrade 
avgifter för lånet antingen genom ett särskilt med-
delande till låntagaren eller genom annonsering  
i dagspress.

Andra avgifter 

Utöver ersättning för kostnaderna för själva lånet 
får långivaren också ta ut andra avgifter. Det kan 
bland annat vara kostnader för en tilläggstjänst 
eller om låntagaren inte har följt lånevillkoren 
(till exempel påminnelseavgift och inkassoavgift  
låntagare). 

Långivaren har rätt att ändra sådana avgifter under 
lånets löptid. 

Låntagaren ska också ersätta långivarens kostna-
der för arbete och utlägg i samband med att lån-
givaren behöver anskaffa, bevara, hålla försäkrad, 
värdera och ta i anspråk avtalad säkerhet, samt för 
att bevaka och driva in långivarens fordran hos 
låntagaren eller någon annan betalningsskyldig. 

Närmare upplysning om dessa avgifter och kostna-
der finns på www.alandsbanken.se

9. Det sammanlagda beloppet som ska betalas

Det sammanlagda beloppet som ska betalas är 
summan av lånebeloppet och låntagarens sam-
lade kreditkostnader. Det sammanlagda beloppet 
beräknas utifrån de förutsättningar som gäller 
vid tidpunkten för kreditdokumentationens upp-
rättande. Då en bostadskredits löptid är indelad  
i flera villkorsperioder för vilka räntesatsen fast-
ställs vid respektive villkorsändringsdag (samt, för 

lån med ca tre (3) månaders räntebindningstid, vid 
respektive ränteändringsdag) är det sammanlagda 
beloppet endast en uppskattning. 

10. Avräkningsordning

Vid betalning har långivaren rätt att i första hand 
räkna av betalningen mot förfallna avgifter, kost-
nader, dröjsmålsräntor, räntor och eventuell ränte-
skillnadsersättning och först därefter räkna av 
beloppet mot kapitalskulden. 

11. Ägarbyte

Om ny ägare till egendom som pantsatts önskar 
överta lånet krävs långivarens särskilda medgi-
vande till övertagandet, som även ska föregås av 
en ny kreditprövning. Detta gäller till exempel även 
när flera som gemensamt har ett lån önskar att en 
av dessa ensam övertar lånet. 

Låntagaren ska vid ägarbyte underrätta långivaren 
i god tid innan den planerade överlåtelsen. 

Om medgivande enligt ovan inte givits är den 
befintliga låntagaren fortsättningsvis betalnings-
skyldig gentemot långivaren och lånet är förfallet 
till omedelbar betalning. Detta gäller även om 
äganderätten till den pantsatta egendomen över-
gått till annan. 

12. Ordningsföljd mellan säkerheter

Om ställd säkerhet ska tas i anspråk för att låntaga-
ren inte fullgjort sina förpliktelser enligt kreditdo-
kumentationen, har långivaren rätt att bestämma 
dels i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas  
i anspråk och dels i vilken ordningsföljd förplik-
telserna ska betalas genom att säkerheterna tas 
i anspråk. 

13. Pantsättarens vård av pantsatt egendom

Pantsättaren har inte rätt att utan långivarens 
medgivande annat än genom reparations- eller 
förbättringsarbeten väsentligt förändra den pant-
satta egendomen. Medgivande krävs även om 
pantsättaren avser att använda egendomen för ett 
ändamål, vilket väsentligt avviker från det som för-
utsatts vid lånets beviljande. Om långivaren finner 
att pantsättaren agerat i strid med denna bestäm-
melse på sätt att egendomens värde väsentligt för-
sämrats, har långivaren rätt att kräva omedelbar 
återbetalning av lånet.

14. Kontroll och besiktning av pantsatt 
egendom

Långivaren har rätt att utföra besiktning av den 
pantsatta egendomen, i syfte att kontrollera att 
egendomens värde inte avsevärt försämrats. 
Långivaren har även rätt att få de upplysningar 
från pantsättaren som bedöms vara erforderliga 
av långivaren. 

15. Lösen av byggnad på tomträtt

Pantsättaren får inte utan långivarens medgivande 
efterge rätt att erhålla lösen för belånad byggnad 
och därtill hörande anläggning på tomträtt eller 
godkänna lösenvärde.

Om långivarens rätt berörs och om långivaren 
så kräver, ska pantsättaren hänskjuta frågan om 
lösenvärde till prövning av domstol eller skilje-
nämnd. Pantsättaren får i sådant fall inte yrka 

lägre lösenvärde än långivaren godkänner och inte 
heller underlåta att åberopa de skäl och bevis som 
långivaren önskar framförda.

16. Försäkring

Egendom som utgör säkerhet för långivarens  
fordran ska vara erforderligt försäkrad.

Om pantsättaren inte företer bevis om att försäk-
ring gäller enligt ovan, får långivaren låta försäkra 
egendomen på dennes bekostnad.

17. Långivarens rätt att säga upp lånet till 
betalning i förtid

Långivaren har rätt att säga upp lånet till betal-
ning vid tidpunkt som långivaren bestämmer, om 
någon av följande omständigheter föreligger:

1. låntagaren är sedan mer än en (1) månad  
i dröjsmål med betalning av ett belopp som 
överstiger tio (10) procent av lånefordringen;

2. låntagaren är sedan mer än en (1) månad i dröjs-
mål med betalning av ett belopp som överstiger 
fem (5) procent av lånefordringen och dröjsmå-
let avser två (2) eller flera poster som förfallit 
vid olika tidpunkter;

3. låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål 
med betalningen;

4. säkerhet som ställts för lånet har avsevärt för-
sämrats förutsatt att säkerheten har avsevärt 
försämrats till följd av någon annan orsak än 
en allmän prisnedgång på den relevanta mark-
naden; eller

5. det står klart att låntagaren genom att avvika, 
skaffa undan egendom eller förfara på annat 
sätt undandrar sig att betala sitt lån.

Långivaren har vidare rätt att säga upp lånet till 
betalning vid utgången av respektive räntebind-
ningsperiod om räntan för krediten är bunden 
(fast) för hela eller del av löptiden, dock minst tre 
(3) månader, och synnerliga skäl föreligger.

Vill långivaren få betalt i förtid enligt punkterna 
1–3 ovan gäller en uppsägningstid om minst fyra 
(4) veckor räknat från den tidpunkt då långivaren 
sänder ett meddelande om uppsägningen i rekom-
menderat brev till låntagaren eller uppsägningen 
utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda.

Har långivaren krävt betalning i förtid enligt punk-
terna 1–3 ovan, är låntagaren ändå inte skyldig 
att betala i förtid, om låntagaren före utgången 
av uppsägningstiden betalar det förfallna belop-
pet jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om 
låntagaren vid uppsägning enligt punkterna 4 och 
5 genast efter uppsägningen eller inom medgi-
ven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för 
lånet.

Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmel-
serna i föregående stycke befriats från skyldighe-
ten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmel-
serna i det stycket.

18. Förtida återbetalning och ränteskillnads-
ersättning

Låntagaren har rätt att när som helst, helt eller del-
vis, betala lånet i förtid. Långivaren har rätt att ta 
ut ränteskillnadsersättning av låntagaren för den 
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tid som återstår av räntebindningsperioden i enlig-
het med vad som framgår nedan. För lån med tre 
(3) månaders räntebindningstid utgår dock ingen 
ränteskillnadsersättning vid förtidsåterbetalning.

Betalar låntagaren lånet i sin helhet ska låntagaren 
härutöver betala ränta och andra kostnader för 
lånet fram till tiden för förtidsbetalningen men inte 
för tiden därefter.

Om lånet förtidsinlöses eller med tillämpning av 
bestämmelserna i dessa allmänna villkor bringas 
att förfalla till betalning i förtid före räntejuste-
ringsdagen eller lånet av annan anledning helt eller 
delvis löses i förtid före aktuell räntejusteringsdag, 
har långivaren rätt att för återstående del av lånets 
räntebindningstid ta ut ränteskillnadsersättning av 
låntagaren. 

Det gäller dock inte för den del av räntan som 
motsvaras av en kreditgarantiavgift, när statlig kre-
ditgaranti har lämnats och avgift utgår för garantin.

Ränteskillnadsersättningen får högst motsvara 
skillnaden mellan räntan på lånet och den ränta 
som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för 
bostadsobligationer med en löptid som motsvarar 
återstående räntebindningstid ökad med en (1) 
procentenhet.

Om lånet återbetalas i förtid genom en betalning 
från en försäkring som garanterar återbetalningen, 
och täcker försäkringen inte ränteskillnadsersätt-
ning, har långivaren inte rätt att ta ut ränteskill-
nadsersättning av låntagaren.

På begäran kan närmare uppgift om ränteskill-
nadsersättningens storlek och beräkningen av den 
lämnas. Beräkningen görs av långivaren i enlighet 
med lag och svenska Finansinspektionens vid var 
tid gällande föreskrifter och allmänna råd.

19. Överföring av obelånade pantbrev

När långivaren inte längre är panthavare och 
inte fått uppgift om ny panthavare eller begäran 
framställts om att skriftligt pantbrev ska utfär-
das, har långivaren rätt att elektroniskt överföra 
datapantbrev till arkivet för obelånade pantbrev i 
Lantmäteriverkets pantbrevsregister.

20. Begränsning av långivarens ansvar

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

Skada som uppkommit i andra fall än i föregående 
stycke ska inte ersättas av långivaren, om långi-
varen varit normalt aktsam. Långivaren ansvarar 
inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan 
orsakats av långivarens grova vårdslöshet. 

Är långivaren till följd av omständighet som anges 
i första stycket förhindrad att ta emot betalning, 
har långivaren för den tid under vilken hindret 
förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som 
gällde på förfallodagen

21. Meddelanden 

Låntagaren ska omgående underrätta långivaren 
om ändring av uppgifter som lämnats i samband 
med ansökan eller därefter. Detta avser till exem-
pel uppgifter om namn, adress, telefonnummer 
eller e-postadress.

Om låntagaren är ansluten till långivarens digi-
tala tjänster eller annan elektronisk kommunika-
tionstjänst kan långivaren tillhandahålla informa-
tion och meddelanden till låntagaren därigenom.  
I annat fall skickas information och meddelanden 
per post till den adress som är registrerad hos lån-
givaren eller som i annat fall är känd för långivaren. 
Gällande information om ränteändringar tillämpas 
vad som föreskrivs i punkt 6. 

Information och meddelanden som lämnas via 
långivarens digitala tjänster eller annan elektronisk 
kommunikationstjänst anses ha nått låntagaren så 
snart den gjorts tillgänglig.

Rekommenderat brev om lånet, som långivaren 
sänder till låntagaren ska anses ha nått adressaten 
senast på sjunde (7) dagen efter avsändandet, om 
brevet sänts till den adress som är angiven i skul-
debrevet eller som annars är känd för långivaren.

Föregående stycke tillämpas inte beträffande med-
delande för att förhindra att preskription inträder.

Meddelanden till låntagare som är två eller flera 
till antalet, avseende gemensamt lån, så som till 
exempel aviseringar och information inför villkors-
ändringsdag sänds endast till en av låntagarna med 
verkan mot samtliga låntagare.

Långivaren kommer avseende lånet att kommu-
nicera information, villkor med mera endast på 
svenska.

22. Tillämplig lag och domstol

Tolkning och tillämpning av kreditdokumentatio-
nen som ingåtts mellan låntagaren och långivaren i 
anledning härav samt alla affärstransaktioner hän-
förliga härtill ska ske enligt svensk rätt. Eventuell 
fordran, tvist eller krav som uppstår i anledning 
härav ska avgöras vid svensk domstol. Långivaren 
har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat 
land om låntagaren har hemvist där eller tillgångar 
i det landet.

ÖVRIGT

Tillsynsmyndighet

Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Abp 
(Finland), svensk filial står under finska 
Finansinspektionens tillsyn. PB 103, FIN-00101 
Helsingfors, www.finansinspektionen.fi

Klagomålshantering

Klagomål avseende lånet bör i första hand fram-
föras till den kontaktperson eller enhet hos kre-
ditförmedlaren som tillhandahållit lånet. Möjlighet 
finns också att kontakta klagomålsansvarig hos 
kreditförmedlaren/långivaren.

Om du vill att en överordnad instans hos  
ICA Banken prövar ditt klagomål kan du skriva 
ett brev till ICA Bankens klagomålsansvarige på 
adressen ICA Banken AB, Att: Klagomålsansvarig, 
504 82 Borås, eller kontakta långivaren på adres-
sen Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial,  
Att: Klagomålsansvarig, 107 81 Stockholm.

Tvisteprövning utanför domstol

Vid tvist med långivaren har låntagaren möjlighet 
att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden 
(ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlös-
ning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm,  
www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara 
skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns 
bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Uppgiftslämnande för kreditupplysnings-
ändamål

Uppgifter om lånet, betalningsförsummelser 
eller kreditmissbruk kan av långivaren komma 
att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera  
i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). 
Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet 
kan erhållas av långivaren.

Personuppgiftsbehandling

Långivaren är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter i samband med avtal 
om och utveckling av olika produkter och tjänster. 
Personuppgifterna behandlas också för att uppfyl-
la lag- och myndighetskrav. Mer information finns  
i långivarens Integritetspolicy. Där kan kunden 
även läsa om sina rättigheter i samband med per-
sonuppgiftsbehandlingen, såsom exempelvis rätten 
till rättelse, begränsad behandling och radering. 
Ålandsbankens Integritetspolicy finns på webb-
platsen www.alandsbanken.se/integritetspolicy. 
Kunden kan även få en utskrift av den genom 
att kontakta Kundservice eller besöka närmaste 
Ålandsbankenkontor.
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