ANSÖKAN OM KREDIT - KAPITALFÖRSÄKRING
Denna kreditansökan fyller du i och skickar in när du ansöker om värdepapperskredit kopplad till ett Likvidkonto
med kredit (Kreditkonto) med din Kapitalförsäkring hos Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som säkerhet.
Värdepapperskrediten är en fortlöpande kredit vars syfte är finansiering av värdepappersköp via Avanza. Kredittagaren
äger inte rätt att använda den erhållna krediten för andra ändamål. En Borgensförbindelse ska bifogas för juridiska
personer.

1

KUND
Namn (tilltalsnamn, efternamn)/Företagets namn

2

FÖRSÄKRINGSNUMMER:

Personnr/Organisationsnr

RÄNTOR

Nuvarande räntesats för kredit är 5,70 %, motsvarande en effektiv årsränta på 5,85 %. Om du uppfyller villkoren för Superlånet är nuvarande räntesats från
1,74 % till 2,24 % beroende på förmånsnivå. Vid ränta 2,24 % är den effektiv årsränta 2,26 %.
IFYLLES AV BOLAGET
Kreditkontonummer				Försäkringsnummer

Avanza Bank AB har rätt att bevilja en lägre kredit än vad kredittagaren har önskat.

3

SIGNERA
Undertecknad är införstådd med att Bolaget efter att ha emottagit denna kreditansökan kommer att göra en sedvanlig kreditprövning, vari ingår
inhämtande av kreditupplysning. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kundens kreditansökan. Undertecknad har tagit del av och
godkänner pantsättning och vid var tid gällande villkor för kredit. Undertecknad godkänner samtidigt att ett Kreditkonto öppnas till vilket
krediten kopplas och godkänner vid var tid gällande ”Villkor för likvidkonto med kredit” och ”Allmänna villkor för betaltjänster”,
vilka Kunden tagit del av i nu gällande lydelse.” Härmed intygar jag att jag har tagit del av Information med anledning av lag om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler samt att min skatterättsliga hemvist är sann och att jag inkommer med ny information om intygade uppgifter förändras.
Genom min signatur bekräftar jag även att jag tagit del av informationen om insättningsgarantin i villkoren samt att jag har ett konto i annan bank i
Sverige.
Ort och datum				Namnunderskrift/Namnförtydligande

UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FIRMATECKNARE
Ort och datum				Namnunderskrift/Namnförtydligande

UNDERSKRIFT FÖRMÅNSTAGARE VID OÅTERKALLERLIGT FÖRORDNANDE
Ort och datum				

4

Namnunderskrift förmånstagare vid oåterkallerligt förordnande och namnförtydligande

VILLKOR
1. ALLMÄNT OM AVTALET
Efter att undertecknad innehavare av Kapitalförsäkring hos
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (Kunden) insänt denna
kreditansökan till Avanza Bank AB (Bolaget), kommer Bolaget att göra
en sedvanlig kreditprövning vari ingår inhämtande av kreditupplysning.
Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kundens kreditansökan.
Vid Bolagets godkännande av Kundens kreditansökan träffas avtal om
rätt till kredit enligt dessa villkor för kredit (Kreditavtal) i vid var tid
gällande lydelse.
Krediten är kopplad till ett Kreditkonto hos Bolaget. För krediten gäller
dessa villkor, medan för Kreditkontot gäller vid var tid gällande Villkor för
likvidkonto med kredit och Allmänna villkor för betaltjänster.
2. VILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV KREDITEN
Under förutsättning att Kunden inte är omyndig eller innehållet i
Kapitalförsäkringen eller medlen på anslutet Kreditkonto står under
särskild förvaltning eller överförmyndares tillsyn, kan Kunden efter
Bolagets medgivande erhålla rätt till kredit. Om Bolaget nekar Kunden
kredit ska Bolaget lämna en underrättelse till Kunden om varför krediten
nekats.
Rätten till kredit gäller – om Bolaget inte meddelar annat – upp till ett
belopp som motsvarar det lägsta av tilldelad kreditlimit och det vid var tid
gällande
sammanlagda
belåningsvärdet
av
tillgångarna
i
Kapitalförsäkringen och på Kreditkontot.
Om Kapitalförsäkringen under handelsdagen haft ett negativt saldo sker
en insättning från Kreditkontot till Kapitalförsäkringen motsvarande det
negativa saldot. Kreditkontot återkrediteras på Kundens begäran under
förutsättning att utrymme finns på Kapitalförsäkringen. Inför varje

årsskifte ombesörjer dock Bolaget en automatisk återkreditering.
Belåningsvärdet, säkerhetskravet för valuta-/övriga åtaganden och
säkerhetsmarginalen av tillgångarna i Kapitalförsäkringen och på
anslutet Kreditkonto beräknas av Bolaget i enlighet med de regler som
Bolaget vid var tid tillämpar. Kunden kan från Bolaget erhålla uppgift om
dels det aktuella sammanlagda belåningsvärdet, säkerhetskravet för
valuta-/övriga åtaganden och den aktuella säkerhetsmarginalen, dels
aktuellt belåningsvärde, valutasäkerhetskrav, säkerhetskrav och aktuell
säkerhetsmarginal för visst i Kapitalförsäkringen förtecknat finansiellt
instrument och dels belåningsvärdet, valutasäkerhetskravet,
säkerhetskravet och säkerhetsmarginalen på anslutet Kreditkonto.
Kunden är medveten om att det sammanlagda belåningsvärdet,
valutasäkerhetskravet, säkerhetskravet som visas för Kunden
uppdateras minst en gång per dag, vilket innebär att det faktiska
sammanlagda belåningsvärdet, valutasäkerhetskravet, säkerhetskravet
kan skilja sig från det som visas på Kundens Kapitalförsäkring. Det åvilar
Kunden att själv hålla sig underrättad om det vid var tid gällande
sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i Kapitalförsäkringen och
på anslutet Kreditkonto samt att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning)
inte vid någon tidpunkt uppkommer, dvs att – med beaktande även av
andra förpliktelser för vilka nämnda tillgångar utgör säkerhet, krediten
inte vid någon tidpunkt överstiger tillgångarnas sammanlagda
belåningsvärde. Kunden kan inte i något avseende undgå ansvar för
eventuell uppkommen säkerhetsbrist under åberopande av att Kunden
av Bolaget inte underrättats om det gällande sammanlagda
belåningsvärdet
av
tillgångarna
i
Kapitalförsäkringen,
valutasäkerhetskravet, säkerhetskravet och på anslutet Kreditkonto eller
om uppkommen säkerhetsbrist.
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Om säkerhetsbrist ändå skulle uppkomma är Kunden skyldig att
omedelbart och utan anmodan till Bolaget betala överskjutande belopp
eller ställa tilläggssäkerheter i sådan utsträckning att säkerhetsbrist inte
längre föreligger. Sker inte sådan betalning eller sådant ställande av
tilläggssäkerhet är hela skulden på anslutet Kreditkonto förfallen till
omedelbar betalning. Bolaget får sälja ställda säkerheter i sådan
utsträckning att utnyttjad kredit inte längre överstiger den kredit som
Kunden har rätt till.

dess hindret har upphört.

Avlider Kunden under avtalstiden, får dödsboet inte utan Bolagets
medgivande öka krediten.

När Kunden inte utnyttjar krediten får Bolaget säga upp kreditavtalet att
upphöra omedelbart. Bolaget ska underrätta Kunden, innan denne
förlorar rätten till krediten, om uppsägningen och om skälen för den. Om
det finns särskilda skäl, får underrättelse istället lämnas omedelbart
därefter.

3. PANTSÄTTNING
Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser
gentemot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband
med Kundens transaktioner med finansiella instrument pantsätter
Kunden härmed till Bolaget dels sin Kapitalförsäkring hos
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension till det vid var tid gällande
pantvärdet (Panten) - det vill säga värdet av de sammanlagda tillgångarna
i Kapitalförsäkringen - dels samtliga de finansiella instrument som vid var
tid finns eller är förtecknade i annan Kundens depå hos Bolaget – även
innefattande i depå förtecknade finansiella instrument som är registrerade
i Kundens namn i kontobaserat system (såsom VP-konto hos Euroclear
Sweden AB) – dels samtliga de Kundens finansiella instrument som
annars överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget
samt dels samtliga medel som vid var tid finns på Kundens Kreditkonto
eller andra Kundens konton hos Bolaget, dels den fordran – av vad slag
den må vara – som Kunden vid var tid har mot Bolaget.
Vid pantsättning av Kapitalförsäkring blir Kundens dispositionsrätt över
försäkringen begränsad på grund av att Bolaget i första hand har rätt till
sin fordran. Kunden får inte - utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över Panten.
Pantsättning till annan skall i sådant fall göras enligt Bolagets anvisningar.
Sker pantsättning i strid med denna bestämmelse äger Bolaget säga
upp krediten till omedelbart upphörande. Kunden har dock en oförändrad
rätt att handla på Kapitalförsäkringsdepån.
4. BOLAGETS RÄTT ATT FÖRSÄLJA PANTSATTA FINANSIELLA
INSTRUMENT
Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta
avtal får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart
ta Panten i anspråk på det sätt och i den ordning Bolaget finner lämpligt,
exempelvis genom att realisera tillgångar och återköpa
Kapitalförsäkringen för att täcka motsvarande skuld hos Bolaget.
Bolaget bemyndigas att själv eller genom någon som Bolaget utser
teckna Kundens namn, då detta erfordras för att tillvarata eller utöva
Bolagets rätt med avseende på pantsatt egendom.
Vid ianspråktagande av pant ska Bolaget förfara med omsorg och, om så
är möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan förfång för
Bolaget, i förväg underrätta Kunden härom.
Bolaget har rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som erfordras
för betalning av Bolagets fordran jämte ränta enligt ovan samt ersättning
för Bolagets arbete och kostnader samt i förekommande fall för
valutakursförluster. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så
länge panträtten består.
Om, vid försäljning eller andra dispositioner enligt ovanstående stycke,
likviden inte täcker Bolagets hela fordran, ska Kunden svara för
mellanskillnaden jämte ränta enligt ovan. Bolaget får också för detta fall, i
den ordning som ovan sagts, belasta annat konto som Kunden har i
Bolaget.
5. BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR
Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet
i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget
självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bolaget om
Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada
om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet.
Föreligger hinder för Bolaget att vidta annan åtgärd på grund av
omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till

6. UPPSÄGNING AV KREDITEN
Kundens kredit enligt detta Kreditavtal gäller tills vidare, med rätt för
Bolaget att säga upp krediten till betalning med en månads
uppsägningstid. Vid avslut av Kapitalförsäkringen är emellertid – såvida
inte Kunden är konsument – krediten förfallen till betalning vid tidpunkten
för Kapitalförsäkringens upphörande.

Bolaget har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som
Bolaget bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Kunden är i väsentligt dröjsmål med betalningen.
2. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats.
3. Det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller
förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kreditskuld.
4. Kundens betalningsförmåga väsentligen har försämras.
Kunden kan vid var tid säga upp krediten. Om Kunden önskar säga upp
krediten ska Kunden meddela Bolaget detta och betala tillbaka
utestående kreditbelopp, ränta och kostnader. Krediten avslutas först
därefter.
7. FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE
Förmånstagarförordnandet kvarstår vid pantsättning och utgör inget
hinder för pantsättningen. Vid utbetalning av försäkringsbeloppet får
förmånstagaren endast det som återstår, sedan Bolagets fordran är
betald. Är förmånstagarförordnandet oåterkalleligt kan inte Kunden
pantsätta Kapitalförsäkringen utan förmånstagarens medgivande.
8. RÄNTA
För skuld på anslutet Kreditkonto utgår ränta ursprungligen efter den
räntesats som är angiven på kreditansökan. Vid bedömning av om skuld
finns på anslutet Kreditkonto, bedöms varje konto för sig. Detta innebär t
ex att ett anslutet Kreditkonto kan komma att gottskrivas ränta samtidigt
som ett annat anslutet Kreditkonto belastas med ränta.
Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med
kreditpolitiska beslut, ändring av Bolagets upplåningskostnader eller
andra kostnadsökningar för Bolaget. Ändring av räntesatserna av annan
anledning får endast ske från och med den dag då Bolaget meddelat
kunden om ränteändringen.
Om Kunden är konsument gäller beträffande ränta för skuld på anslutet
Kreditkonto i stället för vad som i föregående stycke angetts att
räntesatsen får ändras endast i den utsträckning det motiveras av
kreditpolitiska beslut, ändring av Bolagets upplåningskostnader eller
andra kostnadsökningar som Bolaget inte skäligen kunde förutse när
Kreditavtalet ingicks samt att ändring av räntesatsen får ske från och
med den dag då Bolaget meddelat Kunden om ränteändringen. Uppgifter
om räntesatser kan erhållas hos Bolaget. Ränta på skuldbelopp utgår
från dagen då skuld uppkommit till och med den dag då Bolaget enligt
Allmänna villkor för betaltjänster punkt 8 mottagit betalningsordern.
För belopp som Kunden är i betalningsdröjsmål, äger Bolaget rätt till
dröjsmålsränta på förfallet belopp från förfallodagen till dess betalning
sker med den räntesats som Bolaget vid var tid tillämpar.
9. FÖRHÅLLANDE MELLAN KREDITAVTALET OCH ANDRA AVTAL
Vad som anges i detta Kreditavtal ska avseende krediten äga företräde
framför mellan parterna träffat Likvidkontoavtal med kredit, med
tillhörande villkor.
10. ÄNDRING AV VILLKOR
Ändringar av Kreditavtalet eller Bolagets avgifter ska ha verkan gentemot
Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Bolaget i
elektroniskt meddelande till Kunden eller i vanligt brev till Kunden avsänt
meddelande om ändringen.
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11. ÖVERLÅTELSE
Kunden samtycker till att Bolaget får överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta Kreditavtal, samt i förekommande fall även
enligt förfogandeavtal, till annat värdepappersbolag i den koncern vari
Bolaget ingår. Kunden kommer att tillställas elektronisk underrättelse
inför sådan överlåtelse.

13. TILLÄMPLIG LAG
Tvister i anledning av detta Kreditavtal ska avgöras av allmän domstol
med tillämpning av svensk rätt.

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Kunden godkänner härmed att personuppgifter, såväl av kunden själv
lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas
från annat håll, behandlas hos Bolaget samt hos bolag inom Avanzakoncernen, för att förbereda och fullgöra detta Kreditavtal och uppdrag
relaterade till avtalet samt för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt lag,
föreskrift eller avtal. Likaså kan behandling komma att ske för de åtgärder
som Kunden begär innan eller efter det att detta Kreditavtal träffats.
Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser,
riskhantering och produktutveckling, samt för marknadsföringsändamål.
Kunden har en gång om året rätt att kostnadsfritt få information om de
personuppgifter om Kunden som behandlas hos Bolaget samt hos bolag
inom Avanza-koncernen, samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig
uppgift.

IFYLLES AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE
Ort och datum				Förmedlarkod			Namnunderskrift och namnförtydligande

IDENTITETSKONTROLL HOS AVANZA
Ort och datum				

Handläggares signatur
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