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INVESTERINGSAVTAL
Lendify AB, Org nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm (“Lendify”)
”Kreditgivaren”
Lendify är ett betalningsinstitut som med tillstånd från Finansinspektionen
att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster tillhandahåller en
Internetbaserad låneplattform, tillgänglig på www.lendify.se, (”Låneplattformen”) för
förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och kredittagare (”Kredittagare”).
Förmedlingen av krediter avser belopp från lägst SEK 20 000 upp till SEK 500 000 (där SEK
500 000 är den maximala summa som kan utbetalas till Kredittagare, efter det att den då
tillämpliga maximala uppläggningsavgiften (SEK 495) dragits av från Kredittagarens
bruttomaximalbelopp SEK 500 495 för att tillfalla Lendify som ersättning för
uppläggningskostnaden). De krediter som förmedlas av Lendify finansieras av medel från
Kreditgivare (”Kreditgivningen”).
Endast privatperson över 18 år eller juridisk person, som är juridiskt behörig att ingå detta Avtal,
kan investera medel att förmedlas som kredit till Kredittagare via Låneplattformen.

Investering och
Kreditgivning

Kreditgivaren önskar att, vid ett eller flera tillfällen, investera ett visst belopp att via Lendify
förmedlas till Kredittagare (”Investeringen”). För att reglera vad som ska gälla mellan Parterna
med anledning av Investeringen har Lendify och Kreditgivaren träffat följande investeringsavtal
(”Avtalet”). Detta Avtal ska anses vara ingånget av Parterna då Kreditgivaren registrerat sig som
sådan på Låneplattformen, och därmed godkänt villkoren i detta Avtal.
Enligt villkoren i detta Avtal lämnar Kreditgivaren Investeringen till Lendify, i syfte att denna ska
förmedlas till Kredittagare.
Investeringen som Kreditgivaren gör placeras på ett klientmedelskonto för Lendifys Kreditgivare
(”Kreditgivningskontot”). Information om Kreditgivningskontot finns under rubriken ”Mina
sidor” när Kreditgivaren är inloggad på Lendifys hemsida. Klientmedelsförvaltningen är skild från
Lendifys övriga redovisning i enlighet med lagen (1944:181) om redovisningsmedel, vilket innebär
att medlen är avskilda från Lendifys tillgångar och utgör alltid Kreditgivarens egendom. Saldon på
Kreditgivningskontot utgör en fordran på Lendify och benämns ”Lendify klientmedel” i Lendifys
årsredovisning.
Investeringen ska inbetalas till Kreditgivningskontot, från vilket utbetalningar till Kreditgivaren
kommer att göras i samband med Kreditgivningen. Inbetalning till Kreditgivningskontot sker
genom en bankgiroinbetalning eller en direktbetalning via Trustly. Hur lång tid insättningen tar
beror på Kreditgivarens bank. Lendify förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga inbetalningar,
såsom t ex dubbelinbetalningar från Kredittagare.
Kreditgivaren kan genom Lendifys försorg lämna kredit åt Kredittagare i enlighet med Lendifys
vid var tid gällande avtal om Kreditgivning med en eller flera Kredittagare enligt gällande
bestämmelser för Kreditgivningen (”Kreditavtal”), se Bilaga 1, samt Lendifys vid var tidpunkt
gällande Allmänna Kreditvillkor vilka finns publicerade på Lendifys hemsida.. För detta krävs att
Kreditgivaren placerat de penningmedel som utgör Investeringen på Kreditgivningskontot
(”Insättningen”). Genom Insättningen accepterar Kreditgivaren att agera Kreditgivare enligt
gällande Kreditavtal och Villkoren.
Investeringen fördelas på det antal Kredittagare som Kreditgivaren väljer och/eller enligt
Kreditgivarens valda investeringshorisont enligt Lendifys ”Autoinvest”-alternativ. Varje enskilt
Kreditavtal kan finansieras av medel från lägst 1 Kreditgivare och högst 1,470 Kreditgivare. Den
exakta fördelningen är dock alltid beroende av tillgängligt antal Kreditgivare och Kredittagare vid
kreditgivningstillfället. Kreditförluster beräknas löpande av Lendify och fördelas jämt över
Kreditgivarna för den aktuella krediten i relation till deras andel av den lämnade krediten. Till
kreditförluster räknas alla fordringar på Kredittagare som slutligt konstaterats blivit värda SEK 0.
Lendify åtar sig att vid Kredittagares betalning av förfallen skuld enligt Kreditavtalet och efter
avräkning av gällande avgifter, kreditera Kreditgivarens saldo på Kreditgivningskontot (”Saldot”).
Kreditgivarens Saldo visas under rubriken ”Mina sidor” när Kreditgivaren är inloggad på Lendifys
hemsida. Som ersättning för kreditförmedlingstjänsten debiterar Lendify Kreditgivaren en
månatlig serviceavgift om 0%–0,458% (motsvarande en årlig avgift om 0%–5,50%) av vid var tid
utestående balans på de lån som Kreditgivaren lämnat inom ramen för Kreditgivningen. Sådan
serviceavgift dras automatiskt från belopp inbetalt av Kredittagaren till Lendify, innan resterande
belopp således krediteras Kreditgivarens Saldo.
Lendify har överfört egna medel till en så kallad kreditförlustfond (”Kreditförlustfonden”).
Kreditgivare som lånar ut kapital via Lendifys Autoinvestprodukter (dock inte via ”Manuell
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investering”) kan erhålla medel från Kreditförlustfonden enligt följande. Vid varje månadsskifte
genomförs en automatisk kontroll av samtliga Autoinvestkonton. Om summan av en
Kreditgivares totala utbetalning (dvs. återbetalning plus ränta) från Kredittagare för den aktuella
månaden understiger summan av de återbetalningar Kreditgivaren skulle fått utan kreditförluster,
kan Kreditförlustfonden täcka upp skillnaden. Kreditförlustfonden täcker således endast upp
återbetalning på lånebelopp (dvs. amortering) från Kredittagare, inte ränta. Detta innebär att en
Kreditgivare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om Kreditförlustfonden täcker upp så att
lånets nominella belopp (utlånat kapital) återbetalas. Om ett återbetalningsbelopp till en
Kreditgivare härrör från Kreditförlustfonden, och inte från en Kredittagare, kommer Kreditgivaren
att meddelas därom i samband med att återbetalningen görs. Erhåller en Kreditgivare från
Kredittagare återbetalning hänförlig till en månad för vilken ersättning från Kreditförlustfonden
har utbetalats till Kreditgivaren kommer medel från sådan återbetalning, till en del motsvarande
det belopp som Kreditförlustfonden ersatt den aktuella månaden, att återföras från Kreditgivaren
till Kreditförlustfonden. Överskjutande del av det inkomna återbetalningsbeloppet tillfaller
Kreditgivaren.
Lendify garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från Kreditförlustfonden i det
fall en Kredittagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare
överföring från Kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lendifys
sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att en Kreditgivare drabbas av en
kreditförlust.

Genomförandetid

Avgifter

För det fall Kreditgivaren önskar att hela eller delar av dennes Saldo överförs till av Kreditgivaren
angivet bankkonto (”Kreditgivarens Bankkonto”), som visas under rubriken ”Mina sidor” när
Kreditgivaren är inloggad på Lendifys hemsida, måste Kreditgivaren meddela Lendify detta varpå
Lendify kommer att överföra begärt belopp så snart som möjligt efter mottagande av
meddelandet.
När en Kredittagares kreditansökan har blivit slutligt godkänd av Lendify reserveras medel från
olika Kreditgivare på Kreditgivningskontot via Manuell investering eller Autoinvest till dess att
krediten är fullt finansierad. När krediten är fullt finansierad dras Kreditgivarens medel från
Kreditgivningskontot för utbetalning till Kredittagaren som kan välja att få lånet utbetalt via
direktutbetalning eller via bankgiro. Utbetalning sker direkt eller senast efter en arbetsdag
beroende på utbetalningsmetod under förutsättning att Kredittagaren angivit korrekta
utbetalningsuppgifter. Kreditförmedlingen anses genomförd när lånet har utbetalats till
Kredittagaren.
Om en Kredittagares ansökta kredit inte har blivit fullt finansierad inom 14 dagar från det att den
publicerades ska Lendify underrätta Kreditgivaren därom samt återställa reserverat belopp på
Kreditgivningskontot.
Som ersättning för kreditförmedlingstjänsten debiterar Lendify Kreditgivaren en månatlig
serviceavgift om 0%–0,458% (motsvarande en årlig avgift om 0%–5,50%) av vid var tid
utestående balans på de lån som Kreditgivaren lämnat inom ramen för Kreditgivningen. Sådan
serviceavgift dras automatiskt från belopp inbetalt av Kredittagaren till Lendify, innan resterande
belopp således krediteras Kreditgivarens Saldo.
Uttag och insättningar är kostnadsfria.

Ränta

Information om vid var tid gällande avgifter finns tillgängliga på Lendifys hemsida,
www.lendify.se.
Gällande räntesats för en kredit förmedlad av Lendify fastställs av Lendify. Aktuell uppgift om
räntesatser, inklusive räntan avseende de Kreditavtal till vilka Kreditgivaren är part, tillhandhålls
av Lendify på Låneplattformen under ”Mina Sidor”.
För det fall att den genomsnittliga STIBOR 3M har ändrats sedan föregående ränteförändring
med mer än 0,25 procentenheter har Lendify rätt att omedelbart ändra gällande räntesats med
motsvarande procentsats avseende den innevarande perioden. När en ränteförändring sker
underrättas Kreditgivaren om densamma via ett meddelande under ”Mina Sidor”.
Räntan kan även komma att justeras nedåt för Kredittagaren och följaktligen Kreditgivaren som
en del av Lendifys lojalitetsprogram (Lendify Rewards) om Kredittagaren uppnår en viss
poängnivå som aktiverar en räntesänkning. En sådan räntesänkning blir gällande per den första
dagen i månaden efter att räntejusteringen aktiverats av Kredittagaren. Räntesänkning genom
lojalitetsprogrammet kan justeras tillbaka vid försenade eller utestående betalningar. Uppgift om
räntesänkningen finns tillgänglig på Låneplattformen under ”Mina Sidor”.
Lendify är i tillämpliga fall, i enlighet med vid var tid gällande skattelagstiftning, skyldigt att
innehålla preliminärskatt på den ränta som tillfaller Kreditgivare samt lämna kontrolluppgift
avseende sådan ränta och innehållen skatt till Skatteverket. Lendify kommer att innehålla skatt
på Kreditgivares ränta genom att från ränteutbetalning som krediteras Kreditgivares Saldo på
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Kreditgivarens
förpliktelser

Kreditgivningskontot dra ett belopp som motsvarar den skatt som ska innehållas. Information om
innehållen skatt på ränta finns tillgänglig när Kreditgivaren är inloggad på Lendifys hemsida.
Notera att Lendifys skyldighet att innehålla preliminärskatt samt lämna kontrolluppgift ej
aktualiseras i det fall en Kreditgivare är en juridisk person.
Kreditgivaren godkänner det Kreditavtal och de Villkor som tillämpas av Lendify för kreditgivning
åt Kredittagare, Bilaga 1 och 2.
Kreditgivaren godkänner att Lendify utför identitetskontroll och, i de fall Kreditgivaren är en
juridisk person, kreditupplysning via UC AB, org.nr. 556137-5113, eller därmed jämförbart företag,
eller genom sådan annan motsvarande process som beslutas av Lendify avseende Kreditgivaren i
samband med Investeringen.
Kreditgivaren ger Lendify rätten att företräda Kreditgivaren i alla de frågor som avser
Kreditgivarens fordran på Kredittagaren enligt ett Kreditavtal, och/eller att uppdra åt annan att
vidta någon eller flera av de åtgärder som Kreditgivaren äger vidta enligt sådant Kreditavtal
respektive sådana rättigheter som tillkommer Kreditgivaren i allmänhet.
Lendify samarbetar med, och kan komma att samarbeta med, olika företag och myndigheter för
hanteringen av försenad betalning från Kredittagare, inklusive men inte begränsat till påminnelser
till Kredittagare och andra inkassoåtgärder samt indrivning av fordringar av
Kronofogdemyndigheten. Som ett led i nämnda inkasso- och indrivningsåtgärder kan Lendify
komma att representera Kreditgivare gentemot Kredittagare eller tredje man (exempelvis kan
Lendify således gentemot Kronofogdemyndigheten på uppdrag av Kreditgivare agera som
”sökanden” i ärende om betalningsföreläggande eller liknande process), och/eller förvärva
Kreditgivares fordran och inträda i rollen som borgenär gentemot en Kredittagare. Lendify kan
även uppdra åt annan (sådant företag som Lendify samarbetar med) att förvärva Kreditgivares
fordran och inträda i rollen som borgenär gentemot en Kredittagare. För fullständig reglering
avseende överlåtelse av fordran, se ”Överlåtelse”. Genom sitt användande av Låneplattformen
och ingående av Kreditavtal samtycker Kreditgivare till vad som nämnts.
Kreditgivaren ger Lendify rätt att företräda Kreditgivaren i alla de frågor som rör ett Kreditavtal
inklusive, men inte uteslutande, att underteckna Kreditavtal, förhandla ytterligare avtal med
anledning av Kreditavtal och ingå transaktioner avseende Kreditavtal samt även i alla övriga
avseenden företräda Kreditgivaren med avseende på Kreditgivarens avtalsförhållande till aktuell
Kredittagare.
Kreditgivaren är skyldig att tillse att på Låneplattformen registrerade personuppgifter/uppgifter
som tillhandahållits Lendify som ett led i Lendifys åtgärder för kundkännedom, såsom namn,
adress, kontouppgifter, telefonnummer, e-postadress och annan information, är uppdaterade.

Lendifys förpliktelser

Kreditgivaren ges tillgång att ta del av eventuella pågående kampanjer enligt information i
kampanjmaterial.
Lendify agerar enbart såsom kreditförmedlare mellan Kreditgivaren och Kredittagare, och som
Kreditgivarens agent gentemot Kredittagare i Kreditavtalet. Lendify ansvarar ej för Kredittagares
återbetalningsförmåga.
Lendify åtar sig att uppfylla Kreditgivarens skyldigheter gentemot Kredittagare enligt
konsumentkreditlagen (2010:1846).
Lendify administrerar Kreditgivarens utbetalningar liksom betalningar med anledning av
Kreditgivningen till Kreditgivaren.

Andrahandsmarknad

Lendify åtar sig att, i samband med Kreditgivningen, inte lämna Kredittagaren information om
Kreditgivarens identitet, utom i sådant fall då skyldighet att lämna ut sådan uppgift är föreskriven
i författning eller framkommer i domstolsbeslut eller motsvarande myndighetsbeslut eller i de fall
Lendify blir föremål insolvensförfaranden.
Kreditgivarens Investering på Kreditgivningskontot kommer att vara fördelad på de tre
kontotyperna ”Huvudkonto”, konto för ”Manuell investering” och konto för ”Autoinvest”, varav de
två sista är konton innehållande medel som Kreditgivaren har lånat ut till Kredittagare via
Lendifys Låneplattform. Kreditgivaren har möjlighet att sälja sådana konton, och/eller köpa andra
Kreditgivares motsvarande konton, via Låneplattformens ”Andrahandsmarknad”.
Köper en Kreditgivare ett konto från en annan Kreditgivare kommer samtliga återbetalningar från
relevanta Kredittagare från och med den tidpunkt då den förvärvande Kreditgivaren godkänt
köpet av den överlåtande Kreditgivarens konto att tillfalla den förvärvande Kreditgivaren. De
närmare villkoren för överlåtelser via Låneplattformens ”Andrahandsmarknad” finns tillgängliga
på Kreditgivarens Lendify-profil på www.lendify.se, och Kreditgivaren godkänner, genom
undertecknandet av detta Investeringsavtal, samtliga sådana villkor. Kreditgivaren godkänner
även att inget separat skriftligt överlåtelseavtal upprättas för en överlåtelse via
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Registrering och
avtalsingående

Språk
Meddelanden

Underrättelse om
obehörig användning eller
säkerhetsrisker

Tillgång till villkor och
information

”Andrahandsmarknaden”, utan att en sådan överlåtelse istället dokumenteras elektroniskt på
Kreditgivarens Lendify-profil och godkänns av överlåtande respektive förvärvande Kreditgivare
genom användande av elektronisk signatur. Kreditgivaren är även införstådd med att vid ett
förvärv av konto på ”Andrahandsmarknaden” inträder Kreditgivaren såsom Kreditgivare i
förhållande till relevanta Kredittagare (och kommer således att anses som Kreditgivare enligt de
skuldebrev som upprättats för relevanta krediter).
Vid registrering på Låneplattformen, samt i övrigt för utnyttjande av Tjänsten, t.ex. för
undertecknande av Kreditavtal eller investeringsavtal samt godkännande av tillämpliga villkor,
kan Kredittagare respektive Kreditgivare, i den mån Lendifys rutiner och system möjliggör därför,
identifiera sig med användande av BankID (eller genom annan metod som fastställts av Lendify).
Detta Avtal är enbart utformat på svenska och svenska är det språk som används i kontakten
mellan Lendify och Kreditgivaren.
Varje meddelande, begäran, anmälan eller påkallande enligt detta Avtal ska av Part göras
skriftligen och översändas till den andre parten på sätt som anges i denna punkt och till den adress
som anges under rubriken ”Mina sidor” när Kreditgivaren är inloggad på Lendifys hemsida. Sådant
meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda
a) om avlämnat med bud: dagen för överlämnandet;
b) om avsänt med brev: tre (3) Bankdagar efter avlämnande för postbefordran inom
Sverige, alternativt fem (5) Bankdagar efter avlämnande för postbefordran om
avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige;
c)
om avsänt med e-post: då avsändaren mottagit automatiserad bekräftelse på att epostmeddelandet levererats till adressaten.
Med ”Bankdag” avses vid tillämpning av denna punkt en dag när banker i allmänhet är öppna i
Sverige.
Lendify kan även, utöver vad som anges ovan, skicka Kreditgivaren meddelande i enlighet med
vad som anges i Lendifys Allmänna Kreditvillkor, under rubriken ”Meddelanden”.
Vid misstänkta eller faktiska bedrägerier kommer Lendify i första hand att underrätta
Kreditgivaren per telefon/mail/sms. För det fall en allvarlig operativ- eller säkerhetsincident
inträffar kommer Lendify även att utan onödigt dröjsmål underrätta Kreditgivaren via ett
meddelande på Låneplattformen under ”Mina Sidor”. Lendify kommer även i det senare fallet att
informera Kreditgivaren per SMS om att det finns viktig information att ta del av på
Låneplattformen.
Via Lendifys hemsida får Kreditgivaren tillgång till vid var tid gällande villkor för detta Avtal och
annan information om och villkor för betaltjänsten som har lämnats av Lendify före eller i
samband med Avtalets ingående.

Fullständig reglering

Under avtalsförhållandet har Kreditgivaren alltid rätt att erhålla villkoren för detta Avtal samt
information om Lendifys betaltjänster på papper eller i annan läsbar och varaktig form. Sådana
villkor samt sådan information lämnas kostnadsfritt av Lendify.
Lendify har rätt att ändra villkoren i detta Avtal utan att i förväg inhämta Kreditgivarens
medgivande. Sådan ändring träder i kraft två (2) månader efter att Kreditgivaren underrättats om
densamma. Om Kreditgivaren inte godkänner ändringen får Kreditgivaren med omedelbar verkan
säga upp Avtalet före den dag då ändringarna träder i kraft.
Genom ingåendet av detta Avtal är samtliga mellanhavanden mellan Parterna slutligt reglerade.

Tillämplig lag och tvister

Detta Avtal samt innehållet på Låneplattformen, utgör Parternas fullständiga reglering av de
frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och
utfästelser som föregått detsamma.
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

Villkorsändringar

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol. Lendify har dock rätt att väcka
talan vid domstol i annat land.

Överlåtelse

Lendify följer marknadsföringslagen (2008:486).
Klagomål avseende Kreditgivningen eller Investeringen bör omgående framföras till Lendify per
e-post, post eller telefon. Vid tvist med Lendify har Kreditgivaren, förutsatt att denna är en fysisk
person (konsument), möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm.
Förutom sådana överlåtelser som regleras under ”Andrahandsmarknaden” äger Kreditgivaren
inte rätt att upplåta, överlåta eller pantsätta sin Investering eller sina rättigheter eller förpliktelser
enligt detta Avtal eller Villkoren till någon annan.
Lendify har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal till
en tredje man.
Lendify (eller sådant företag som Lendify samarbetar med, i enlighet med Lendifys instruktioner),
har även rätt att från Kreditgivare förvärva fordran på Kredittagare, samt de rättigheter och
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förpliktelser som enligt ett Kreditavtal tillfaller respektive åligger Kreditgivaren. För det fall
Lendify (eller sådant företag som Lendify samarbetar med, i enlighet med Lendifys instruktioner)
förvärvar Kreditgivares fordran på Kredittagare kommer Lendify (eller sådant företag som Lendify
samarbetar med) att tillhandahålla Kreditgivaren ett avtal som reglerar överlåtelsen av fordran,
och meddela Kredittagaren därom (samt om att betalning med befriande verkan från sådant
tillfälle endast kan göras till den som förvärvat fordran).
För det fall en Kreditgivare inte önskar överlåta sin fordran till Lendify kommer Kreditgivaren ges
möjlighet att, under en period om 30 dagar, välja att avstå från sådan överlåtelse, varefter
överlåtelsen annars per automatik kommer att genomföras.
För det fall Lendify (eller sådant företag som Lendify samarbetar med) förvärvar Kreditgivares
fordran på Kredittagare enligt vad som anges ovan kan Lendify eller annan relevant förvärvare av
fordran erbjuda Kreditgivaren att återförvärva fordran. Kreditgivaren kommer i sådant fall
tillhandahållas ett avtal som reglerar återförvärvet av fordran, vari de närmare villkoren för detta
intagits.

Rapportering

Ansvarsbegränsning

Uppgifter om missförhållanden eller kreditmissbruk, t.ex. rapportering enligt regler rörande
penningtvätt, kan komma att lämnas av Lendify till kreditupplysningsföretag och/eller
myndighet. Lendify förbehåller sig också rätten att lämna ut information till länders myndigheter i
enlighet med gällande regler i det enskilda landet, för den verksamhet som bedrivs av Lendify,
kreditgivarna och Kredittagarna.
Lendify ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut,
krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott
och lockout gäller även om Lendify själv är föremål för, eller deltar i liknande konflikter.
Lendify garanterar inte att alla funktionaliteter som erbjuds via Låneplattformen alltid fungerar
och är inte ansvarigt för skada som kan förorsakas till följd av att Låneplattformen eller något
tekniskt system som denna beror av inte kan användas p.g.a. driftavbrott, underhåll eller andra
kommunikationsstörningar hos Lendify eller tredje man eller p.g.a. försenad handläggning
orsakad av säkerhetskontroll hänförlig till identitetskontroll eller andra tekniska fel. Lendify är
inte ansvarigt för skada som uppkommit till följd av att Kreditgivaren uppgivit felaktiga
kontouppgifter avseende det på Låneplattformen registrerade bankkontot.

Uppsägning

Skada som orsakats av andra omständigheter än de ovan angivna ska ej ersättas av Lendify om
Lendify har uppträtt med normal aktsamhet. Lendify ansvarar inte under några omständigheter
för indirekt skada. Om nämnda typer av händelser gör att Lendify hindras från att genomföra
transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska transaktionen genomföras när hindret
upphört.
Lendify kan säga upp detta Avtal till avslut med beaktande av två (2) månaders uppsägningstid.
För det fall att Kreditgivaren har uppgivit oriktiga uppgifter till Lendify eller i annat väsentligt
avseende brutit mot villkoren i detta Avtal eller Villkoren (Bilaga 1 och 2), eller om Kreditgivaren
på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna enligt detta Avtal för att vara Kreditgivare,
kan dock Lendify säga upp detta Avtal till omedelbart avslut. Lendify kan även säga upp detta
Avtal till omedelbart avslut om Kreditgivaren är inblandad i någon brottslig verksamhet.
Vid avslut av detta Avtal enligt ovan överförs till Kreditgivaren hörande eventuellt innestående
medel på Klientmedelskontot till Kreditgivarens Bankkonto.
Kreditgivaren kan via Låneplattformen fritt säga upp detta Avtal till omedelbart avslut. Avtalet
avslutas då så snart Kreditgivaren inte har några aktiva Investeringar och Kreditgivarens Saldo är
utbetalt till Kreditgivarens Bankkonto.
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Bilaga 1:
Kreditgivare

KONSUMENTKREDIT
SKULDEBREV
Kreditgivare som ingår i följande Lendify grupp-investerings-id, för vilken/vilka Lendify
AB utgör agent:
Grupp-Investerings-ID
Kreditförmedlare
Lendify AB
Kreditförmedlarens adress

Kredittagare

Kreditförmedlarens organisationsnr

Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Efternamn, Förnamn

556968-1744

Efternamn, Förnamn
Kontonummer

Personnr

Personnr

Kontonummer, Bank
Utdelningsadress (gata, box e.d.)

Telefonnr, (Mobil eller bostad)

Utdelningsadress
Postadress

Telefonnr
Telefonnr till arbetsgivaren
Mobiltelefon
Telefonnr, arbetet (även riktnr)

Kreditbelopp
Kredittid

Telefon Arbetet
SEK Kreditbelopp, SEK Kreditbelopp
Antal år och månader (om krediten inte sägs upp i enlighet med ”Allmänna Kreditvillkor”)
Kredittid år

Förfallodagar

Krediträntan
Månatligt belopp

Ränta och
amortering, varje
(månad, dag)

Första förfallodag
för ränta (år,
månad, dag)

Första förfallodag för
amortering (år,
månad, dag)

Antal
amorteringstillfällen

Den 27:e varje
månad

Förfallodag

Förfallodag

Amorteringstillfällen

Räntesats: Nominell Ränta %
Räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden angiven som en ränta
(rörlig ränta)
Amortering och ränta att betala varje förfallodag
SEK Månatligt belopp , SEK Månatligt belopp (månatligt amorteringsbelopp plus månatligt
räntebelopp motsvarande vid var tid gällande ränta på den vid var tid obetalda delen av
skulden)
Eftersom räntan är rörlig kan det månatliga beloppet (inkl. både amortering och ränta) dock
komma att ändras.

Uppläggningsavgift

SEK Uppläggningsavgift , SEK Uppläggningsavgift
Kredittagaren ska utge avgiften till Kreditförmedlaren, som drar ovan belopp från
Kreditbeloppet innan återstoden av detta utbetalas till Kredittagaren.
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Avisering och
aviseringskostnader

Kredittagaren har valt avisering via Aviseringsmetod. För avisering via Aviseringsmetod
debiteras en kostnad på SEK Aviseringsavgift per avi.

Det totala beloppet som ska
betalas
(”Återbetalningsbelopp”)

SEK Återbetalningsbelopp, SEK Återbetalningsbelopp

Effektiv ränta

Beloppet är ett exempel och beräknat efter nuvarande räntesats, avgifter och
amorteringsbelopp. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation
på vad det totala beloppet blir.
Den effektiva räntan är för närvarande Effektiv ränta %
Representativt exempel baserat på den för närvarande rörliga räntan om Nominell Ränta %
Ett lån på SEK Kreditbelopp med löptid på Kredittid år i kreditklass Kreditklass har en
nominell årsränta på Nominell ränta % och en uppläggningsavgift på SEK
Uppläggningsavgift. Låntagaren erhåller då ett lånebelopp på SEK Utbetalt belopp. (SEK
Kreditbelopp minus uppläggningsavgiften på SEK Uppläggningsavgiften) och kommer att
göra Amorteringstillfällen st. månatliga betalningar på SEK Månatligt belopp (vilket
inkluderar en aviseringsavgift på SEK Aviseringsavgift) som motsvarar en effektiv ränta på
Effektiv ränta %.

Kostnad vid utnyttjande av
ångerrätt

Betalningsåtagande
Överlåtelse

Kredittagarens underskrift

Upplupen ränta per dag
SEK Ränta per dag, SEK Ränta per dag
Beloppet är ett exempel och beräknat efter nuvarande räntesats. Eftersom räntan är rörlig
utgör beloppet endast en indikation på vad det upplupna räntebeloppet blir per dag.
Ångerrätt följer enligt ”Allmänna Kreditvillkor”
Kredittagaren ska betala kreditbeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt
bestämmelserna i detta skuldebrev, varav vissa finns i ”Allmänna Kreditvillkor” för
krediten.
Kredittagaren är införstådd med och godkänner att en ursprunglig Kreditgivare kan komma
att överlåta hela eller delar av sin investering i den kredit för vilket detta skuldebrev har
upprättats till annan kreditgivare (i vilket fall sådan kreditgivare ska anses som Kreditgivare
enligt detta skuldebrev), till Lendify eller till sådan annan part som överenskommits mellan
vid varje tidpunkt aktuell Kreditgivare, Kredittagaren och Lendify. För det fall en överlåtelse
görs från en Kreditgivare enligt ovan kommer Kredittagaren att meddelas (denuntieras)
därom genom ett meddelande från Lendify på Kredittagarens Lendify-profil på
www.lendify.se. Kredittagaren godkänner, genom undertecknandet av detta skuldebrev,
detta tillvägagångssätt för denuntiation avseende överlåten fordran.
Jag bekräftar att jag har tagit del av skuldebrevets samtliga sidor inbegripet ”Allmänna
Kreditvillkor” för krediten.
Datum:

Underskrift:
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