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Allmän information om Evli Banks konsumentlån och kreditlimiter 

Kreditgivare: 

Evli Bank Abp  
Alexandersgatan 19 A  
00100 Helsingfors  
www.evli.com 

Vi erbjuder konsumenter investeringslån och bostadslån samt kreditlimiter, vars huvudsakliga 
användningssyfte är inkomstens förvärvande. 

De kredit- och limitavtal som beviljas är 1–5 år långa. 

Lånen är i regel bulletlån, vilket innebär att räntan och lånekapitalet + sluträntan betalas på förfallodagen. 

Vi erbjuder också lån med jämna amorteringar, där både amortering och ränta betalas antingen med en 
eller tre månaders intervall. 

Säkerhet utgörs antingen av en investeringsportfölj eller en bostad eller fastighet i Finland. 

Lånen binds vid 3 mån. euribor och kreditlimiten antingen till 1 veckas eller 3 mån. euribor. 

Räntan på skulden är densamma under räntefixeringsperioden. 

Med effektiv ränta avses de totala lånekostnaderna omräknat till årlig ränta. 

Exempel  
Bulletlån på 100.000,00 euro  
Lånetid 2 år  
Marginal 1,85 % + 3 mån. euribor  
Uppläggningsavgift 300 euro.  
Effektiv ränta på lånet 2,016 % 

Exempel på amortering av lånet ovan:  
Euribor 3 mån. -0,316 % betalningsrat 462,50 euro. 

På kreditlimiter tillkommer dessutom limitprovision. Provisionen tas ut från den beviljade limiten och 
debiteras kontot direkt i efterhand fram till den femte bankdagen följande månad. 

Vi beviljar lån och limiter endast i euro. 

För lån och limiter tar vi ut en uppläggningsavgift på 150–300 euro. Andra extra kostnader tillkommer inte. 

Lån och limiter kan återbetalas när som helst under kredittiden utan extra kostnader. 

Om en bostad eller fastighet ställs som säkerhet ska den värderas av en opartisk fastighetsförmedlare. 
Låntagaren ansvarar för alla kostnader för värderingen.
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9. Särskilda törfallogrunder för skulden

9.1 Förfall på grund av betalningsdröjsmål
Skulden förfaller till betalning på bankens skriftliga anmodan om gäldenären försummar att betala 
kapitalet, räntan, dröjsmålsräntan eller någon annan avgift på förfallodagen, om

1) betalningen har fördröjts minst en månad och fortfarande är utestående och 
2)  det försenade beloppet utgör minst tio procent eller, om det ingår flera betalningsrater i beloppet,  
 minst fem procent av det ursprungliga skuldbeloppet.

Skulden förfaller emellertid till betalning på bankens skriftliga anmodan om betalningen har fördröjts med 
minst sex månader och en väsentlig del av den fortfarande är utestående.

Banken har inte rätt att säga upp krediten till betalning om betalningsdröjsmålet beror på att gäldenären 
är sjuk, arbetslös eller någon annan därmed jämförbar omständighet som inte

beror på gäldenären. Banken har emellertid rätt att säga upp skulden till betalning om det med 
beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter är uppenbart oskäligt att

fortsätta kreditförhållandet.

9.2 Förfall av annan grund
Skulden förfaller till betalning på skriftlig anmodan av banken, om

1)  gäldenären eller någon av gäldenärerna har gett banken 
 vilseledande uppgifter som har kunnat inverka på beviljandet av krediten eller på villkoren, 
2)  gäldenären eller någon av dem avlider, 
3)  den pant som ställts som säkerhet för skulden realiseras, 
4)  försäkringen av den pant som står som säkerhet för skulden har försummats eller 
5)  gäldenären eller någon av dem väsentligt har brutit mot kreditavtalet.

Om gäldenärens konkurs inleds förfaller skulden omedelbart till betalning.

Om borgensmannen eller någon av borgensmännen för skulden avlider eller försätts i konkurs ska 
gäldenären eller medborgensmannen skaffa en ny borgensman godkänd av banken eller annan säkerhet 
godkänd av banken inom en av banken utsatt tid på minst en månad. I annat fall kan banken skriftligen 
säga upp skulden till betalning.

Om banken visar att den ställda säkerheten inte längre kan anses vara fullgod och minskningen av 
säkerhetens värde beror på åtgärder som gäldenären eller pantägaren vidtagit, ska gäldenären inom en 
av banken fastställd tid på minst en månad och på ett sätt som banken godkänt öka säkerhetsbeloppet 
eller amortera skulden med det belopp som banken meddelar skriftligen. I annat fall kan banken 
skriftligen saga upp skulden till betalning.

9.3 Uppsägningen träder i kraft
Uppsägningen av skulden träder i kraft fyra veckor eller, om dröjsmålet eller annat  avtalsbrott redan 
tidigare har påpekats för gäldenären, två veckor från det att meddelandet om att skulden förfallit till 
betalning har sänts till gäldenären. Om gäldenären inom ovannämnda tid betalar det försenade beloppet 
eller rättar till avtalsbrottet, återgår uppsägningen till betalning.

Om gäldenären försätts i konkurs förfaller skulden omedelbart till betalning.

Om krediten sägs upp till betalning ska man av den återstående fordran avdra den del av 
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kreditkostnaderna som hänför sig till den oanvända kredittiden. Banken får emellertid I sin helhet  ta ut de 
kostnader i anslutning till åtgärder avseende uppläggning av krediten som specificeras i kreditavtalet.

9.4 Gäldenärens rätt till exceptionell uppsägning
Gäldenären har rätt att säga upp skulden till återbetalning I förtid om banken har gjort sig skyldig till ett 
väsentligt avtalsbrott som hänför sig till detta skuldförhållande. I detta fall är gäldenären inte skyldig att till 
banken betala kostnader för förtida återbetalning av skulden.

11. Förfallogrunder för krediten 

11.1 Förfallogrund på grund av övertrassering av beviljat limitbelopp 
Om Kredittagarens utnyttjade limitbelopp på grund av förfallna krediträntor, limitprovisioner, 
dröjsmålsräntor, arvoden och avgifter eller andra orsaker överstiger det beviljade limitbeloppet och 
Kredittagaren inte inom minst en (1) månad återbetalar krediten så att det utnyttjade limitbeloppet 
understiger det beviljade limitbeloppet har kreditgivaren rätt att kräva att Kredittagaren betalar hela 
den återstående krediten jämte ränta samt övriga avgifter och arvoden. Kreditgivaren har inte rätt att 
låta krediten förfalla om övertrasseringen av den beviljade krediten beror på att Kredittagaren insjuknar 
eller blir arbetslös eller någon annan orsak som inte beror på Kredittagaren. Kreditgivaren har dock rätt 
att säga upp krediten till omedelbar betalning om det med beaktande av dröjsmålets längd och övriga 
omständigheter vore uppenbart oskäligt att fortsätta kreditförhållandet. 

11.2 Andra förfallogrunder 
Krediten förfaller till betalning på kreditgivarens skriftliga krav, om 

1) Kredittagaren eller en kontaktperson som Kredittagaren befullmäktigat har gett banken   
 vilseledande uppgifter som kan ha påverkat beviljandet av krediten eller villkoren för den,  
2)  Kredittagaren avlider, eller  
3) försäkringen för panten som utgör säkerhet har försummats, eller  
4) Kredittagaren väsentligt har brutit mot limitavtalet. 

Om Kredittagaren försätts i konkurs förfaller krediten omedelbart till betalning. Om en borgensman 
avlider eller försätts i konkurs eller likvidation, inställer betalningarna eller förhandlar om skuldsanering för 
privatperson eller företag eller ansöker om skuldsanering för privatperson eller företag ska Kredittagaren 
eller en medborgensman ställa en ny borgen eller säkerhet som godkänns av banken inom en månad. I 
övrigt kan banken skriftligen säga upp krediten till omedelbar betalning. 

11.3 Krediten förfaller till betalning 
Krediten förfaller till betalning inom fyra veckor eller, om Kredittagaren tidigare har fått en uppmaning 
om dröjsmål eller ett annat avtalsbrott, inom två veckor från att meddelandet om att krediten förfaller 
har skickats till Kredittagaren. Om Kredittagaren inom den ovan nämnda tiden betalar det försenade 
beloppet förfaller uppsägningen. Om Kredittagaren har gett kreditgivaren vilseledande uppgifter vid 
ansökan om kredit eller väsentligt brutit mot limitavtalet har kreditgivaren förutom rätten att låta krediten 
förfalla rätt att säga upp krediten med omedelbar verkan enligt punkt 10. 

Om det handlar om en annan Kredittagare än en konsument har kreditgivaren rätt att till skillnad från ovan 
nämnda förutsättningar låta lånet förfalla omedelbart på basis av skriftligt krav, om inget annat avtalats 
separat med Kredittagaren. 

Om kreditgivaren har rätt att låta lånet förfalla men kreditgivaren inte gör detta omedelbart efter att ha 
underrättats om förfallogrunden, innebär detta inte att kreditgivaren har avstått från sin rätt att vädja till 
denna förfallogrund. Kreditgivaren ska dock skriftligen inom sex månader meddela en Kredittagare i 
konsumentställning om att kreditgivaren inte har avstått från sin rätt att vädja till förfallogrunden.


