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Kontraktbeteckning Ersätter kontrakt med beteckning

Långivare Organisationsnummer

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB 556454-5076

Låntagare 1 och poängbalansansvarig 1 Person-/Organisationsnummer

Låntagare 2 och poängbalansansvarig 2 Person-/Organisationsnummer

Låntagares adress Postnummer och ort

Låntagares telefon/er Låntagares e-postadress

Undertecknad/e låntagare och poängbalansansvarig/a

- har tagit del av Regler och Allmänna villkor för Lågkostnadsbolagets finansieringsverksamhet daterade 2014-01-01,

- betalar till långivaren eller order i detta kontrakt angivna belopp avseende amorteringar, låneavgifter, kostnader och

  det investeringsbelopp som erfordras för att uppnå poängbalans för denna finansiering, alternativt anskaffar erfor-

  derliga poäng från investerare i långivarens finansieringsverksamhet,

- medger att nedan angiven procent av lånebeloppet avsätts som låntagarens andel i finansieringsverksamhetens 

  ömsesidiga lånegarantifond (lånegarantikapital).

Procent av lånebelopp till lånegarantifond  Alla inbetalda belopp är indexreglerade. Se nedan.

Andel av poäng från investerare (max 100 %)  Endast låneavgifter och kostnader är indexreglerade.

Finansieringsvillkor, nominella totalbelopp Låntagarens nominella åtaganden vid förfallodag
Finansieringsbelopp Amortering av låneskuld

Investering för poängbalans Investering för poängbalans

Indexbunden låneavgift nominellt Indexbunden låneavgift

Avsättning till lånegarantikapital Aviseringsavgift

Betalningsintervall Beräknad återbetalningstid Första förfallodag Engångsavgift vid utbetalning KPI  för avgiftbas

Indexbindning
Om alla inbetalningar är indexbundna medför detta att lånet kan komma att bli slutbetalat före den angivna återbetal-

ningstiden, amortering och investering för poängbalans upphör när de nominella totalbeloppen är inbetalade.

Indexbundna belopp beräknas med det KPI (Konsumentprisindex) som fastställdes andra månaden före förfallodatum.

Säkerhet för finansieringen

Lämnad säkerhet för denna finansiering och för inbetalning av investering för Antal säkerhetsbilagor

poängbalans framgår av bredvidstående antal särskilda säkerhetsbilagor.

Ort och datum

Låntagare och poängansvarigs / firmatecknares / namnteckning och namnförtydligande

Låntagare och poängansvarigs / firmatecknares / namnteckning och namnförtydligande

Låntagare och poängansvarigs /firmatecknares/ namnteckning/ar bevittnas nedan
Vittnes namnteckning och namnförtydligande Personnummer

Vittnes adress Postnummer och ort

Vittnes namnteckning och namnförtydligande Personnummer

Vittnes adress Postnummer och ort

FINANSIERINGSKONTRAKT 2014-01-01

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Granvägen 1

826 35  Söderhamn

Org.nr: 556454-5076

Telefon: 0270-56 90 23

Info@Lagkostnadsbolaget.se

www.Lagkostnadsbolaget.se


