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ALLMÄNNA VILLKOR 
BORGENSFÖRBINDELSE 2016-05-23 
 
 
1. ALLMÄNT 
 
Med banken avses Ekobanken medlemsbank, org.nr. 516401-
9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: 
www.ekobanken.se, e-mail: info@ekobanken.se eller den som 
efter en eventuell överlåtelse, är innehavare av skuldebrevet. 
Styrelsens säte är Södertälje. Ekobanken är en medlemsbank 
och har tillstånd att bedriva bankrörelse, vilket bl.a. innefattar rätt 
att tillhandahålla banktjänster. Banken står under 
Finansinspektionens tillsyn. 
 
Bankens tjänster är huvudsakligen internet-baserade. En 
förutsättning för användande av många av bankens tjänster är att 
Kund innehar ett giltigt Bank-ID, utgivet av någon av de 
deltagande bankerna i samarbetet avseende BankID. 
 
2. DEFINITIONER 
 
I dessa allmänna villkor och i borgensförbindelse ska följande 
begrepp ha här nedan angiven innebörd. 
 
”borgensman” person som gått i borgen för annans skuld 

såsom för egen skuld.  
 
”medborgensman”  om det är flera borgensmän svarar de för 

skulden en för alla och alla för en, solidarisk 
borgen, om inte annat uttryckligen sägs.  

 
“pant” Egendom som ställts som säkerhet för 

bankens fordran, i förekomman-de fall 
inkluderande egendom som omfattas av 
företagsinteckning. 

 
”pantbrev” Handling som utfärdas som bevis på 

inteckning i fastighet, i förekom-mande fall 
inkluderande företags-inteckningsbrev och 
intecknad fordringshandling. 

 
“pantförskrivning” Den förklaring pantsättaren gör vid 

pantsättning hos banken.  
 
 “pantsättare”  Person som gjort en pantförskriv-ning, i 

förekommande fall inklude-rande upplåtare 
av företagsinteck-ning.  

 
”värdepapper” Dels handling som utgör finansiellt instrument 

enligt lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden, dels värdehandling, som inte är 
avsedd för handel på 
värdepappersmarknaden, såsom enkelt 
skuldebrev eller annat fordringsbevis. 

 
3. BELOPPSBEGRÄNSAD BORGEN 
 
Har borgensåtagandet begränsats till visst kapitalbelopp svarar 
borgensmannen dessutom, om det uttryckligen framgår av 
borgensförbindelsen, för den andel av kredittagarens förfallna 
och inte förfallna räntor samt dröjsmålsräntor, som belöper på 
angivet begränsningsbelopp av kredittagarens förpliktelser 
gentemot banken för den kredit borgen avser. Motsvarande 
regler gäller beträffande bankens avgifter och kostnader för att 
driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet. Härutöver 
svarar borgensmannen, oavsett om det uttryckligen framgår av 
borgensförbindelsen eller ej, för avgifter och kostnader som 
uppkommer för banken för att ta borgen i anspråk. 
 
Är kredittagaren handelsbolag och har borgen tecknats av 
bolagsman, påverkar inte en beloppsbegränsning av 
borgensåtagandet bolagsmannens ansvar för bolagets 
förpliktelser i hans egenskap av bolagsman. 
 
4. BORGENSMANS DÖD 
 
Borgensmans ansvar för den kredit proprieborgen avser kvarstår 
också efter hans död som en av dödsboets förpliktelser. 
 
 
 
5. BESTÄMMELSER I KREDITHANDLINGEN 

 
De allmänna villkor och övriga villkor som gäller för den 
kredithandling, vilken angetts i borgensförbindelsen, gäller för 
borgensförbindelsen på samma sätt som om borgen tecknats 
på kredithandlingen i original när denna upprättades. 
Borgensman har rätt till återkrav mot annan borgensman vid 
solidarisk borgen och har inte annan rätt till säkerhet än vad 
som anges i punkt 6 nedan. 
 
6. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT 
 
Följande regler gäller beträffande borgensmans rätt till 
egendom som pantförskrivits i kredithandlingen av 
kredittagaren ensam eller tillsammans med annan: 
 

a. beträffande konsumentkredit 
Panten skall utgöra säkerhet för borgensmannens återkrav 
(regresskrav) mot kredittagaren i den mån banken inte tar 
panten i anspråk för kredittagarens förpliktelser. Utgör panten 
säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till 
panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte 
kommer överens om annat. 
 

b. beträffande annan kredit 
Panten skall utgöra säkerhet för borgensmannens återkrav 
(regresskrav) mot kredittagaren i den mån banken inte tar 
panten i anspråk för kredittagarens nuvarande och blivande 
förpliktelser. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns 
återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till vars och ens 
återkrav, såvida de inte kommer överens om annat. 
 
Vidare gäller för såväl konsumentkredit som annan kredit 
nedanstående bestämmelser: 
 
Borgensman har i förhållande till banken inte rätt till annan 
egendom som har pantsatts till banken av kredittagaren eller 
annan. 
 
Banken får lämna ut avkastning av pant, som inte behövs för 
betalning av förfallet belopp enligt kredithandlingen, utan att 
borgensmans ansvar minskar på grund av detta. 
 
 
7. MEDDELANDEN M M 
 
Borgensman ska omgående underrätta banken om ändring av 
namn, adress, e-post och telefonnummer.  
 
Information och meddelanden som lämnas via bankens 
internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst 
anses ha nått borgensmannen så snart den gjorts tillgänglig.  
 
Brev om borgensåtagandet, som banken sänder till 
borgensman ska anses ha nått adressaten senast på sjunde 
dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som 
är angiven i borgensförbindelset eller som i annat fall är känd 
för banken. Om banken anser det lämpligt kan meddelanden 
även skickas till av borgensmannen uppgiven e-post adress.. 
 
Med vardag avses dag som inte infaller på en söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton. 
 
Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för 
avbrytande av preskription. 
 
8. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR 
 
Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller 
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, data- eller 
telefel eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga 
om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om banken 
själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  
 
Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första 
stycket ovan skall inte ersättas av banken om den varit normalt 
aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 
 
 
 
 
36. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL 
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Svensk lag är tillämplig på denna borgensförbindelse. Tvist i 
anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. Banken 
har även rätt att väcka talan mot borgensmannen vid domstol i 
annat land om borgensmannen har hemvist där eller har någon 
av sina tillgångar i det landet.  
 
UPPLYSNINGAR 
 
TILLSYNSMYNDIGHET 
Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. 
 
Banken lämnar på begäran ytterligare information om uppgifts-
lämnandet. 
 
UPPGIFTSLÄMNANDE TILL REGISTER 
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kredit-
missbruk kan av banken komma att lämnas till kredit-
upplysningsföretag m fl i enlighet med kreditupplysningslagen. 
 
BANKENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT 
PERSONUPPGIFTSLAGEN 
Personuppgifter som lämnas till banken kommer att behandlas 
av banken och dess behöriga intressebolag/ samarbetspartners 
för att dessa ska kunna samla in och kontrollera personuppgifter 
inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) samt att administrera och 
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. Uppgifterna kan även komma att 
användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera 
tjänster och produkter. Vidare kan uppgifterna komma att 
användas för att informera om bankens tjänster och produkter. 
Även personuppgifter som inhämtats från annan än den person 
behandlingen avser kan komma att behandlas. 
Personuppgiftsansvarig är banken.  
 
Registrerad har rätt att få information från banken angående vilka 
personuppgifter som banken behandlar beträffande den 
registrerade. Registrerad har även rätt att begära att banken tar 
bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. 
Registrerad kan vidare anmäla till banken att han/hon inte vill ha 
direktreklam från banken.  
 
Banken kan komma att kontrollera kundinformation mot 
sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är 
skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte 
bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa 
banktjänster.  
 
Vad som angivits ovan om kredittagaren gäller även eventuell 
borgensman och annan pantsättare än kredittagaren. 
 
 


