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Denna borgensförbindelse ska fyllas i och undertecknas av samtliga bolagets ägare när en juridisk person 

ansöker om kredit hos Avanza. Innebörden av att underteckna denna borgensförbindelse och gå i 

borgen så som för egen skuld framgår av Information till borgensman och Allmänna Borgensvillkor, 

på omstående sida. Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss så hjälper vi dig: 08-562 250 00.

KREDITTAGARE1

Firma       Org.nr

BORGENSMAN (Bolagets samtliga ägare)*

Namn (tilltalsnamn, efternamn)     Personnr

Gatuadress box eller motsvarande     Postnr   Ort

Telefon dagtid (även riktnr)     Telefon bostad (även riktnr)

2

* Vid flera ägare vänligen fyll i varsin borgensförbindelse.

BORGENSMANS UNDERSKRIFT
För samtliga förpliktelser gentemot Avanza Bank AB (Bolaget) som ovanstående kredittagare (kredittagaren) har eller kommer att få enligt mellan 
kredittagaren och Bolaget tecknade kreditavtal och/eller andra avtal avseende ovan angivna depå(-er)/konto(-n), tecknas härigenom borgen 
såsom för egen skuld. 

Jag/vi bekräftar att jag/vi innan borgen tecknats har tagit del av på omstående sida angiven information om borgensåtagandets innebörd. 
Jag/vi bekräftar även att jag/vi tagit del av på samma sida angivna Allmänna Borgensvillkor samt de allmänna villkoren för kredittagarens depå-/
kontoavtal.

3

Ort och datum    Namnunderskrift/Namnförtydligande

BEVITTNING 
Borgensmans egenhändiga namnteckning skall bevittnas av två personer:

4

Namnunderskrift Namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Personnummer  Personnummer            

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon dagtid (även riktnr)

SE INFORMATION TILL BORGENSMANNEN OCH ALLMÄNNA BORGENSVILLKOR PÅ OMSTÅENDE SIDA

BORGENSFÖRBINDELSE  KREDITKONTO
AVSER FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING
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Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att kredittagaren 
betalar sin kapitalskuld samt upplupna räntor, avgifter och kostnader. Om 
kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser får kreditgivaren omedelbart kräva 
borgensmannen på betalning. Finns det flera borgensmän kan kreditgivaren 
fritt välja att kräva betalning av en eller flera av borgensmännen. Är borgen 
begränsad, ansvarar borgensmannen inte för mer än vad som framgår av 

borgensåtagandet. Lämnat borgensåtagande kvarstår, oberoende av om 
en eventuell intressegemenskap med kredittagaren (-na) upphör (t ex äkta 
makar skiljer sig), efter borgensåtagandets tecknande. Borgensåtagandet kan 
medföra att borgensmannens egna tillgångar, inklusive ägd bostad – under vissa 
hänsynstaganden – måste realiseras till täckande av kredittagarens (-nas) skuld 
till kreditgivaren.

ATT GÅ I BORGEN SÅSOM FÖR EGEN SKULD – INFORMATION TILL BORGENSMANNEN

1. ORDNINGSFÖLJD VID IANSPRÅKTAGANDE AV SÄKERHETER
Om kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt depå-/kontoavtal, för vilket/vilka 
borgensman gått i borgen, får bolaget bestämma i vilken ordningsföljd ställda 
säkerheter (panter, borgensförbindelser mm) skall tas i anspråk. Bolaget får 
bestämma i vilken ordningsföljd kundens förpliktelser skall betalas genom 
ianspråktagande av denna borgen.

2. BORGENSMANS RÄTT TILL SÄKERHET
För det fall bolaget tagit borgen i anspråk skall pant eller annan säkerhet som 
ställts för kredittagarens förpliktelser enligt depå-/kontoavtal därefter utgöra 
säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot kredittagaren endast om 
borgensman underrättat bolaget om att han har sådan rätt och inför bolaget styrkt 
denna rätt genom att förete skriftlig handling därom. Sådan rätt skall noteras i 
borgensförbindelsen och är efterställd bolagets rätt till pant. Utgör panten 
säkerhet för flera borgensmäns återkrav (regresskrav) mot kunden skall de ha rätt 
till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte överenskommit 
om annat.

3. UTLÄMNANDE AV PANT, PANTVÅRD
Bolaget får, så länge bolaget ej tagit borgen i anspråk, lämna ut pant, som enligt 
bolagets bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt depå-/
kontoavtal, för vilket/vilka borgensman gått i borgen, utan att på grund därav 
borgensmans ansvar skall minska. Bolaget är i förhållande till borgensman 
skyldigt att vårda panten endast i den utsträckning som följer av depå-/
kontoavtal, för vilket/vilka borgensman gått i borgen, respektive eventuellt träffat 
särskilt pantavtal.

4. UPPSÄGNING
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensman får 
emellertid skriftligen begära att bolaget säger upp depå-/kontoavtal, för vilket/
vilka borgensman gått i borgen, till upphörande tidigast två månader efter 
uppsägning. Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen 
att betala på grund av sin borgen. Har bolaget mottagit sådan begäran om 
uppsägning, men underlåtit att säga upp ifrågavarande depå-/kontoavtal till 
upphörande inom nämnda tid, upphör borgensåtagandet för den borgensman 
som begärt uppsägning, två månader efter det bolaget mottagit denna begäran. 
Detta sker dock inte om bolaget, på grund av kundens betalningsdröjsmål, 
före utgången av sistnämnda frist skriftligen framställt krav på grund av 
borgensåtagandet mot den borgensman som begärt uppsägning.

5. BORGENSMANS ADRESSÄNDRING
Borgensman skall skriftligen utan dröjsmål underrätta bolaget om ändring av sin 
adress.

6. MEDDELANDEN
Meddelande som avsänts av bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev, 
skall anses ha nått borgensman senast femte bankdagen efter avsändandet, 
om brevet sänts till den adress som borgensman uppgivit. Meddelande genom 
telefax eller telex skall anses ha kommit borgensman tillhanda vid avsändandet, 
om det sänts till av borgensman uppgivet telefax- eller telexnummer. Om ett 
telefax- eller telexmeddelande når borgensman på icke normal kontorstid, skall 
meddelandet anses ha kommit borgensman tillhanda vid början av påföljande 
bankdag. Meddelande från borgensman till bolaget skall ställas till den adress 
som anges på omstående sida, såvida bolaget inte begärt svar till annan adress. 
Meddelande från borgensman skall anses ha kommit bolaget tillhanda den 
bankdag meddelandet kommit till nämnda adress.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING
Bolaget är inte ansvarigt för skada som drabbar kund eller borgensman och som 
beror på omständighet utanför bolagets kontroll, såsom svenskt eller utländskt 
lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, 
blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget själv är föremål för eller 
vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas 
av bolaget, om bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget är i intet fall ansvarigt för 
indirekt skada. Föreligger hinder för bolaget att helt eller delvis verkställa åtgärd 
enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket, 
får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om bolaget, till följd av 
sådan omständighet, är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning, skall 
bolaget respektive borgensman inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta.

8. TOLKNING OCH TILLÄMPLIG RÄTT
Tolkning och tillämpning av dessa regler skall ske enligt svensk rätt.

ALLMÄNNA BORGENSVILLKOR

AVANZAS GODKÄNNANDE
Ort och datum    Handläggares signatur
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