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Disse vilkårene gjelder for lån og kreditter (også kalt en 
fasilitet) gitt av Danske Bank til dens bedriftskunder og er en 
del av avtalen som er inngått mellom kunden og banken 
dersom det i kredittavtalen er vist til disse vilkårene. 

I disse vilkårene betyr "virkedag" en dag da banken er åpen for 
vanlig virksomhet i Norge. 

1 Vilkår for utbetaling 

 
Utbetaling av lån og bruk av kreditter vil være betinget av 
kundens oppfyllelse av de forutsetninger/betingelser banken 
har fastsatt for den aktuelle fasiliteten. 

2 Renter, gebyrer og provisjoner 
 
2.1. Generelle regler 

a) Nominelle og effektive rentesatser er angitt i avtalen. 
Renter beregnes og kapitaliseres (legges til saldo på 
fasiliteten) som beskrevet i avtalen. 

b) Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter i 
henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser (lov 
17. desember 1976 nr 100.) . Forsinkelsesrenten skal 
likevel ikke være lavere enn renten på fasiliteten med 
tillegg som angitt i avtalen. Forsinkelsesrenter påløper 
ikke bare ved forsinket betaling av renter og kostnader, 
men også ved forsinket betaling av avdrag, hovedstol, 
erstatning for rentetap, innløsning før forfallstid i henhold 
til punkt 2.3 d) når fireukersfristen er utløpt, osv. I tillegg 
til forsinkelsesrenter kan banken kreve erstatning for 
påløpte innkrevingskostnader i samsvar med 
forsinkelsesrenteloven § 3a. 

c) Kostnader er angitt i avtalen. Banken kan øke gebyrer og 
andre kostnader på samme betingelser og med samme 
frist som nevnt i punkt 2.2 nedenfor. 

d) Varsel om renteendring sendes til kunden i henhold til pkt. 
11. 

e) Renter, gebyrer og provisjoner kan ikke kreves  
tilbakebetalt. 

 

2.2. Endring av flytende rente 

a) Rente beregnes i samsvar med rentesatsen og 
prinsippene som banken til enhver tid anvender når det 
gjelder fasiliteter dekket av avtalen. 

b) Banken kan ensidig øke renten. 

c) Endringer kan iverksettes etter at banken har sendt 
skriftlig varsel om endringen og 
rentereguleringstidspunktet. 

d) Varsel til kunden skal angi grunnlaget for, omfanget av og 
tidspunktet for iverksettelsen av endringen. 

e) Ved iverksettelsen av endringer skal banken ha mulighet 
til rimelig og saklig begrunnet forskjellsbehandling av 
kundene. 

 

2.3. Endring av fastrente  

a) Rentesatsen er fast frem til det avtalte tidspunktet for 
endring og kan ikke endres ensidig av banken i denne 
perioden. Ved utløpet av fastrenteperioden kan banken 
ensidig endre rentesats, gebyrer og kostnader. 

b) Banken kan i løpet av fastrenteperioden endre gebyrer og 
provisjoner i henhold til bestemmelsene i punkt 2.1 c). 

c) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, går kreditten over 
til flytende rente ved utløpet av rentebindingsperioden, 
med slik rentesats, omkostninger og gebyrer som banken 
da ville ha fastsatt som et tilbud til kunden etter pkt. 2.1 
og 2.2. Det samme gjelder hvor kunden avslår nytt tilbud 
om kreditt med fast rente.  

d) Senest seks uker før rentereguleringstidspunktet vil 
banken sende kunden skriftlig varsel. I varselet vil banken 
minne om at kreditten vil gå over til flytende rente dersom 
ikke noe annet avtales, og angi ny nominell og effektiv 
rente for kreditten, samt gebyrer og omkostninger, basert 
på flytende rente. Banken vil i tillegg uforpliktende gi 
tilsvarende opplysninger basert på fortsatt fast rente 
(eventuelt med alternative rentebindingsperioder). 

e) Senest 14 dager før rentereguleringstidspunktet vil 
banken sende kunden et skriftlig bindende tilbud om 
fortsatt fast rente, med varighet av ny 
rentebindingsperiode, rente, gebyrer og omkostninger, 
forutsatt at banken da fortsatt tilbyr kreditt med fast 
rente. Banken kan også gi kunden bindende tilleggstilbud, 
basert på andre perioder for rentebinding. 

f) Bankens tilbud om ny fast rente skal følge de rammene 
som er angitt i pkt. 2.2. Banken kan også øke renten ut fra 
endringer i kostnaden for rentesikringsforretninger. 

g) Tilbudet etter pkt. 3.3 skal ha slikt innhold som regulert i 
pkt. 2.2. Det skal uttrykkelig framgå av bankens tilbud at 
kreditten går over til flytende rente på 
reguleringstidspunktet, dersom kunden ikke uttrykkelig 
aksepterer et av tilbudene om fast rente innen en angitt 
frist. I varslet vil banken også angi en frist på minst 14 
dager for kunden til å varsle banken skriftlig, dersom 
kunden ønsker å fortsette med fast rente, men foreta 
førtidig delvis tilbakebetaling i forbindelse med 
reguleringen. 

h) Hvis kunden har underrettet banken om innløsning før 
forfall innen fristen i punkt 2.3 g), eller dersom ingen 
tidsfrist er angitt før siste dag i fastrenteperioden, må 
kunden tilbakebetale hele fasiliteten, inklusive renter og 
omkostninger, på siste dag i fastrenteperioden, eller 
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senest fire uker etter denne datoen. Ved betaling etter 
siste dag i fastrenteperioden belastes bankens  
markedsrente. Ved betaling etter utløp av fireukersfristen 
belastes forsinkelsesrente. 

i) Hvis kunden foretar innløsning (helt eller delvis) før den 
fastsatte renteperioden, jf. punkt 4 nedenfor, og den faste 
rentesatsen for fasiliteten er høyere enn bankens  
rentesats på innløsningsdatoen for fastrentefasiliteten 
for en fastrenteperiode tilsvarende den gjenstående 
delen av den avtalte perioden, må kunden erstatte 
bankens rentetap og tap av annen godtgjørelse når det 
gjelder den gjenstående delen av den nevnte  
fastrenteperioden (gebyr for innløsning før forfall). Med 
mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, vil 
erstatningen for rentetapet bli beregnet i samsvar med 
finansavtalelovforskriften. Kunden må også betale 
erstatning for rentetap dersom banken sier opp avtalen 
før det normale innløsningstidspunktet i henhold til 
bestemmelsene i punkt 5. Erstatning for rentetap kan 
også innkreves uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 
§ 7-2 første ledd bokstav a eller bokstav g, som også 
omfatter renter og utenrettslige inndrivingskostnader i 
henhold til bestemmelsens andre ledd. 

j) Hvis kunden innløser fasiliteten (helt eller delvis) før 
renteendringsdatoen, jf. punkt 4 nedenfor, og fastrenten 
er lavere enn bankens rente for tilsvarende fastrentelån 
på innløsningstidspunktet, jf. punkt 2.3 nedenfor, vil 
banken kreditere kunden for økningen av renteinntekt 
som banken oppnår. Renteinntektsøkningen beregnes i 
samsvar med finansavtalelovforskriften. Ved inngåelsen 
av avtalen kan banken og kunden avtale skriftlig at kunden 
ikke skal krediteres for rentegevinsten eller at 
rentegevinsten skal beregnes på en annen måte enn 
angitt i forskriftene. 

k) Tilbud som nevnt i 2.3 sendes bare dersom banken 
fortsatt tilbyr kreditt med fast rente. Dersom kunden ikke  
aksepterer skriftlig innen fristen, går fasiliteten over til 
flytende rente. 

 

2.4. Endring av referanserente 

2.4.1 Hvis partene har avtalt at renten skal knyttes til en 
referanserente (se avtalen), vil den nominelle renten være 
referanserenten når fasiliteten utbetales, med tillegg av en 
avtalt margin. I avtalen er referanserenten angitt når bankens  
tilbud fremsettes. Hvis referanserenten øker eller minsker  
frem til tidspunktet for utbetaling, vil den nominelle renten for 
fasiliteten bli justert tilsvarende. 
 
2.4.2 Hvis det skjer endringer i referanserenten og 
endringene er offentlige tilgjengelige og opplysninger om den 
nye referanserenten er tilgjengelig for banken, vil endringen 
ha umiddelbar virkning for fasiliteten, uten underretning til 
kunden. Etterfølgende skriftlige opplysninger om endringene i 
kredittkostnadene og den mulige virkningen av endringer for 

avdrag og renteterminer frem til det siste avdraget, vil bli 
meddelt kunden på regelmessig basis.  
 
2.4.3 Hvis Nibor er avtalt som referanserente, gjelder 
følgende: 
 
a) Nibor betyr Norwegian Interbank Offered Rate og er 

norske pengemarkedsrenter, som administreres av 
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) og som 
kalkuleres i samarbeid med Global Rate Set Systems Ltd. 
(eller slikt organ som måtte overta denne 
administrasjonen eller fastsettelsen), på grunnlag av 
Nibor-bankenes estimater for utlån i norske kroner (NOK) 
til ledende banker som er aktive i det norske penge- og 
valutamarkedet. Mer informasjon om Nibor finnes på 
NoRes nettsider og hos internasjonale skjermbaserte 
informasjonssystem.  

b) Påløpte renter vil bli belastet etterskuddsvis ved utløpet 
av renteperioden (kalenderdagen før den dato da renten 
justeres) og forfaller til betaling på det tidspunkt. Hvis den 
avtalte renteperioden overstiger tre måneder, vil renter 
bli belastet og forfalle til betaling hver tredje måned. 
Renter vil bli beregnet på grunnlag av det faktiske antall 
dager delt på 360 eller på grunnlag av praksis i markedet  
når det gjelder nedadgående justering av vedkommende 
valuta. 

c) Hvis en renteperiode ender på en kalenderdag som ikke  
er en virkedag, skal renteperioden forkortes slik at den 
utløper på siste bankdag før utløpet av renteperioden. 

d) Den nominelle renten, fastsatt på betalingstidspunktet, vil 
gjelde for antall måneder som er oppgitt i avtalen. 
Standard renteperiode er tre måneder, med mindre 
kunden har valgt en alternativ periode. Ved utløpet av 
renteperioden kan kunden ensidig endre renteperioden til 
å være en av de alternative renteperiodene som er angitt 
i avtalen med to virkedagers varsel til banken. Den valgte 
renteperioden angir også hvilken Nibor som gjelder, dvs 
hvis tre måneder er valgt, er tremåneders Nibor 
referanserenten.  

e) Dersom kunden innfrir kreditten helt eller delvis i løpet av 
renteperioden, jf. pkt. 4 nedenfor, må kunden erstatte 
bankens rentetap og tap av annet vederlag for den 
gjenværende del av rentebindingsperioden (overkurs).  
Rentetapserstatningen beregnes i samsvar med 
finansavtaleforskriften. Kunden vil ikke bli kreditert for 
eventuell rentetapsgevinst.  

f) Endringer i rentesatsen vil løpende komme til anvendelse 
i henhold til samme regler som i punkt 2.4.2 ovenfor ved 
utløpet av det avtalte antall måneder gjennom hele 
fasilitetens løpetid med mindre banken og kunden har 
avtalt overgang til et annet rentejusteringssystem. 

2.4.4 Hvis avtalt referanserente ikke er tilgjengelig, har 
banken rett til å velge en annen rente. 
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2.4.5 Banken kan ensidig øke marginen på samme 
betingelser og med samme varsel som angitt i punkt 2.2. 
 

3 Valutaer 

 
Dette avsnitt 3 gjelder bare for fasiliteter i en annen valuta 
enn norske kroner (NOK). 

Hvis en fasilitet utbetales i en valuta, som er  forskjellig fra 
fasilitetens valuta, konverteres beløpet i forbindelse med 
utbetalingen. 

Hvis avdrag, renter, gebyrer og kostnader belastes en konto, 
med en valuta, som er forskjellig fra fasilitetens valuta, 
konverteres beløpet til det tilsvarende beløp i fasilitetens 
valuta. 

Banken plikter ikke å stille fasiliteten til disposisjon for 
kunden dersom banken ikke kan skaffe tilstrekkelig beløp i 
ønsket valuta på de internasjonale valutamarkedene. 

Hvis banken, for etablerte fasiliteter, ikke kan skaffe valuta på 
de internasjonale valutamarkedene, enten fordi den har 
opphørt å være konvertibel og/eller overførbar eller av en 
lignende grunn, forbeholder banken seg retten til å konvertere 
fasiliteten til en annen valuta valgt av banken, uansett avtalte 
vilkår for tilbakebetaling. Slik konvertering vil være basert på  
valutakursene som banken oppgir av banken på 
konverteringsdatoen. Banken informerer kunden om 
endringen og kunden mottar en oppgjørsbrev i forbindelse 
med konvertering. 

For fasilitet gitt i utenlandsk valuta, har banken til en hver tid 
etter å ha sagt opp fasiliteten til øyeblikkelig tilbakebetaling i 
medhold av klausul 5.4 – etter eget skjønn - rett til å 
konvertere fasiliteten til en fasilitet med motverdi i NOK eller 
til en fasilitet i NOK. Ved konvertering til en fasilitet med 
motverdi i NOK kan banken fastsette regler om agio/disagio. 
Videre kan banken belaste renter, overtrekksrenter og 
eventuelle gebyrer. I tillegg må kunden erstatte banken, alle 
ekstra kostnader, som banken påføres som følge av at 
umiddelbar tilbakebetaling er utløst. 

Bankens konvertering av valuta er basert på bankens salgs 
og/eller kjøpskurs for den aktuelle valuta. Kursen bestemmes  
to virkedager før oppgjørsdagen, eller på oppgjørsdagen 
ettersom det passer i henhold til standarden for den aktuelle 
valuta. 

Klausul 2.4.3 bokstavene b), c) og d) gjelder tilsvarende ved 
annen referanserente enn NIBOR. 

4 Tilbakebetaling 

 
4.1 Fasiliteten skal tilbakebetales i samsvar med vilkårene 
som er fastsatt i kredittavtalen. 

Ved delvis dekning har banken rett til å bestemme hvilke deler 
av kravet som skal dekkes først. 

4.2 Kunden kan til enhver tid tilbakebetale den utestående 
saldoen på fasiliteten helt eller delvis. Førtidig tilbakebetaling 
helt eller delvis av en fasilitet kan medføre  
avbruddskostnader for kunden. Banken kan fastsette andre 
vilkår for førtidig tilbakebetaling. 

4.3 Hvis et beløp forfaller til betaling på en dag som ikke er en 
virkedag, er forfallsdag den neste virkedag i vedkommende 
kalendermåned (hvis slik finnes), eller (hvis ikke) den 
foregående virkedag. 

4.4 Etter at fasiliteten er tilbakebetalt eller opphørt vil 
banken, etter skriftlig anmodning, frigi de sikkerheter som er 
avgitt for fasiliteten. Dette betinger at sikkerhetene ikke  
sikrer øvrig engasjement. 

5 Oppsigelse 
 
5.1. Kunden kan til enhver tid si opp avtalen ved å 
tilbakebetale den utestående saldo sammen med alle påløpte 
renter, gebyrer og andre kostnader, jf. punkt 4. 

5.2 Banken kan si opp fasiliteten med 14 dagers skriftlig 
varsel. Ved oppsigelsesfristens utløp skal kunden 
tilbakebetale hovedstol med tillegg av alle påløpte renter, 
gebyrer og andre kostnader. Banken skal oppgi saklig grunn 
for oppsigelsen. 

5.3 Banken kan sperre kundens rett til å bruke fasiliteten i 
henhold til avtalen. Banken skal underrette kunden skriftlig 
om grunnen til sperringen før den trer i kraft, eller hvis slik 
forutgående underretning ikke er mulig, umiddelbart etter at 
sperringen er trådt i kraft. Banken skal oppgi saklig grunn for 
sperringen. 

5.4 Banken kan med skriftlig underretning si opp avtalen og 
kreve umiddelbar tilbakebetaling av fasiliteten dersom   

a) kunden har misligholdt en forpliktelse etter avtalen 
eller andre forpliktelser overfor banken 

b) sikkerheter opprettet i favør av banken, i vesentlig   
grad er forringet eller etter bankens mening ikke  
lenger er tilfredsstillende. Banken kan gi kunden 
mulighet til å stille ytterligere sikkerhet innen en gitt 
frist, men banken er ikke forpliktet til å gjøre det 

c) kunden dør eller blit satt under vergemål, uten at det  
innen rimelig frist blir stilt betryggende sikkerhet  

d) kunden innstiller sine betalinger, starter 
gjeldsforhandlinger eller andre former for  
gjeldsordninger, søker rekonstruksjon, går konkurs  
eller blir satt under tvangsforfølgning, blir begjært 
rekonstruert eller blir begjært konkurs 

e) det finner sted vesentlige endringer i eierforhold, 
herunder eierskifte som medfører endringer i hvem 
som har bestemmende innflytelse i selskapet, 
styresammensetning eller den daglige ledelse i 
kundens virksomhet, eller revisor trer tilbake, og 
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dette etter bankens skjønn har vesentlig betydning  
for kredittforholdet 

f) det foretas selskapsrettslige endringer av 
virksomhetene som kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon, 
kjøp av egne aksjer, avvikling eller endring av 
selskapstype 

g) kunden slutter med eller vesentlig endrer den  
næringsdriften som er grunnlaget for fasiliteten, eller 
en bevilling, tillatelse, løyve eller lignende som er 
nødvendig for utøvelse av næringsdriften mangler  
eller faller bort, og dette etter bankens skjønn har  
vesentlig betydning for kredittforholdet. Det samme 
gjelder dersom kunden ikke overholder anerkjente  
standarder for bærekraft, og dette etter bankens  
skjønn har vesentlig betydning for kredittforholdet. 

h) kunden foretar disposisjoner som medfører eller kan 
medføre en vesentlig forringelse av kundens  
formuesstilling 

i) banken, av grunner som ligger utenfor dens kontroll, 
ikke lenger finner det mulig å opprettholde fasiliteten, 
herunder, men ikke begrenset til, omstendigheter 
som vil gjøre det helt eller delvis ulovlig å  
opprettholde fasiliteten 

j) kunden unnlater å gi banken opplysninger eller 
dokumentasjon som banken ber om, jf. pkt 10  

k) kunden selv, eller fortsettelse av fasiliteten eller 
fasilitetene i seg selv etter bankens saklige vurdering 
direkte eller indirekte blir gjenstand for, berørt av 
eller målet for sanksjoner (uansett grunnen til det  
eller måten de gjennomføres på) fra FN, USA, EU eller 
andre myndigheters side  

l) kunden ikke gir tilstrekkelig opplysninger i 
forbindelse med bankens etterlevelse av plikten til å  
gjennomføre kundekontroll etter lov 2018-06-01-
23 (hvitvaskingsloven), eller at tilfredsstillende 
kundekontroll av andre grunner ikke kan 
gjennomføres, eller det foreligger risiko for at kunden 
benytter kreditten i straffbare forhold.  

Etter en begivenhet som har utløst umiddelbar  
tilbakebetaling av fasiliteten, har banken rett til når  
som helst å 

• konvertere fra en referanserente til en annen  

• konvertere utenlandsk valuta til en annen valuta 

• kreve renter, kortsiktige renter og gebyrer i 
forbindelse med tilbakebetaling 

m) kreve kompensasjon for tap som banken har hatt  
som følge av umiddelbar tilbakebetaling, inkludert 
avbruddskostnader som tilsvarer tapet som banken 
har hatt i forbindelse med omplassering av beløpet 

på gjeldskapitalmarkedet, de internasjonale 
valutamarkeder mv. 

 

6 Motregning 
 
Banken har rett til motregning, uten varsel, av krav for  ethvert 
forfalt beløp som kunden skylder banken, i ethvert 
eksisterende krav som kunden måtte ha mot banken. 

Bankens rett til motregning gjelder uavhengig av valuta.  
Banken kan motregne krav som er forfalt etter denne avtale 
mot kundens aktiva som er innsatt på kontoer i banken, med  
mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Kunden har ikke rett til 
motregning mot banken.  

7 Overdragelse av kravet 

 
Banken har rett til å overdra fasiliteten til en tredjemann, 
også til andre enn finansinstitusjoner. 

8 Endringer i fasilitetens vilkår 
 
Banken kan i varsel til kunden foreta endring i disse vilkårene. 
Med mindre annet er særskilt avtalt, aksepteres endringer 
ved passivt samtykke. Dette betyr at kunden må varsle 
banken om at endringen er avvist, for ikke å bli bundet av 
endringen. Kundens varsel om at endringen avvises må 
meddeles banken senest innen det angitte 
iverksettingstidspunktet.  

 

9 Endringer i lovgivning eller markedsforhold 
 
Hvis bankens utgifter knyttet til opprettholdelse av fasiliteten 
øker på grunn av  

 endringer i lovgivning 

 endringer i pengemarkeder, inkludert endringer på 
interbankmarkedet 

 endringer i mulighetene for refinansiering 

 endringer av regler og forskrifter eller 
forvaltningsmessige prosedyrer iverksatt av skatte- og 
avgiftsmyndigheter, valutamyndigheter eller 
tilsynsmyndigheter eller andre myndigheter 

 innføring av bestemmelser som pålegger begrensninger 
eller spesielle handlinger for banken, herunder krav til 
deponering eller lignende krav, eller betaling av gebyrer, 
skatter eller avgifter av enhver art 

så er kunden forpliktet til å dekke slike tilleggsutgifter. Hvis 
slike endringer inntreffer, vil banken varsle kunden om dette 
skriftlig. 
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10 Skatter 

 
Kunden er forpliktet til å betale det fulle lånte beløp, alle 
avdrag på hovedstol og påløpte renter og gebyrer, uansett 
om skatter og avgifter, belastninger og gebyrer er pålagt når 
det gjelder fasiliteten nå eller i fremtiden. 

  

11 Kundens informasjonsplikt 
 
Kunden må informere  banken om alle endringer i navn, 
adresse eller andre kontaktopplysninger. Videre må kunden 
informere banken om vesentlige endringer i sin ledelse, 
eierskap, forretningsmodell, fusjoner, fisjoner og andre 
faktorer som er av betydning for kundens forretnings- eller 
kredittforhold med banken. 

Kunden må oversende banken kopi av sin årsmelding, 
herunder regnskaper og eventuell revisjonsberetning så 
snart årsregnskapet er avsluttet. 

Kunden må for egen regning, på anmodning, gi banken andre 
opplysninger knyttet til kundeforholdet som banken med  
rimelighet kan forlange,  

Eksempelvis 

 i forbindelse med bankens pågående anti-hvitvaskings- 
virksomhet 

 i forbindelse med kredittrisikoovervåking eller en generell 
vurdering av kundens økonomiske stilling. 

Kunden må videre informere banken uten ugrunnet opphold 
dersom kunden direkte eller indirekte blir gjenstand for,  
berørt av eller målet for sanksjoner (uansett grunn til det eller 
måten de gjennomføres på) fra FN, USA, EU eller andre 
myndigheter. 

12 Informasjon fra banken 

 
All informasjon/varslinger fra banken til kunden vil bli sendt 
elektronisk til kundens nettbank (f.eks. District) eller 
gjennom annen elektronisk kanal på betryggende måte. 
Informasjon vil bli stilt til rådighet på en slik måte at den kan 
lagres og reproduseres uendret.  

Banken kan også alltid sende informasjon/varslinger med 
vanlig post til kundens registrerte adresse. Kunden kan til 
enhver tid be om kopi av informasjon og varsler på papir. 
Banken kan kreve et gebyr for denne tjenesten, og dette vil 
fremgå av bankens prisliste og/eller opplyses på annen måte. 

13  Bankens forpliktelse 

 
Banken er ansvarlig for forsinket eller mangelfull oppfyllelse 
av sine kontraktsmessige forpliktelser som følge av feil eller 
uaktsomhet. Banken er ikke under noen omstendighet  
ansvarlig for tap som oppstår på grunn av  

a) driftsstans eller manglende tilgang når det gjelder  IT-
systemer eller skade på data i disse systemene som  

skyldes enhver av nedennevnte faktorer og uansett om  
banken eller en tredjepart er ansvarlig for driften av 
systemene  

b) strømbrudd eller driftsstans når det gjelder bankens 
telekommunikasjoner, rettslig eller forvaltningsmessig  
inngripen, naturskade, krig, revolusjon, sivil uro, 
sabotasje, terrorisme eller vandalisme (herunder 
datavirusangrep eller hacking)  

c) streik, lockout, boikott eller streikevaktaksjon, uansett om 
banken selv er part i eller har igangsatt konflikten og uten 
hensyn til årsaken (dette gjelder selv om konflikten bare 
berører en del av banken)  

d) andre forhold utenfor bankens kontroll . 

 

14 Personopplysninger  

 
Banken vil behandle personopplysninger for å gjennomføre  
avtalen med kunde og for å etterleve lovpålagte plikter. For 
kunder som er personer vil dette blant annet være 
identifikasjons- og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, 
inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Se bankens  
personvernerklæring for ytterligere informasjon om bankens  
behandling av personopplysninger og kontaktinformasjon til 
personvernombud.  

 

15 Opplysninger til garantister og tredjepart 

pantsettere 

 
Banken kan gi opplysninger om kundens forhold til en 
kausjonist, herunder realkausjonist, i samsvar med finans-
avtalelovens bestemmelser. 

 

16 Lovvalg og verneting  

 
Konflikter som måtte oppså med utgangspunkt i dette 
avtaleforholdet og som ikke kan løses i minnelighet, skal 
avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol.  

 

17 Tilsynsmyndighet 
 
Banken er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets 
adresse er Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo. Banken er 
også underlagt Finanstilsynet i Danmark, med adresse 
Strandgade 29, 1401 København, Danmark.   

 

18 Informasjon om kostnader ved mislighold av 

fasiliteten 

 
Finansavtaleloven pålegger banken å informere kunden om 
de ekstra kostnader som vil påløpe dersom fasiliteten blir 
misligholdt. Dette er kostnader som det ikke er tatt hensyn til 
ved beregning av effektiv rente. Slike kostnader vil være 
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bankens interne gebyrer for purring, betalingsoppfordring, 
forsinkelsesrente, kostnader ved ekstern inkasso og 
kostnader ved tvangsinndrivelse. 

Per 1. januar 2023 var disse kostnadene: 

Bankens purregebyrer: Gebyr: 

Purregebyr NOK 35,00 

Varsel om inkasso NOK 35,00 

Gebyr for betalingsoppfordring NOK 105,00 

Inkassosalær beregnes med utgangspunkt i skyldig beløp 
med tillegg av renter før forfall, med inntil: 

Inkassosalær: Gebyr (eks. mva.): 

Krav t.o.m.  NOK 500 NOK            
175,00 

Krav t.o.m.  NOK 1 000 NOK            245,00 

Krav t.o.m.  NOK 2 500 NOK 280,00 

Krav t.o.m.  NOK 10 000 NOK 560,00 

Krav t.o.m.  NOK 50 000 NOK 1 120,00 

Krav t.o.m.  NOK 250 000 NOK 2 520,00 

Krav over NOK 250 000 NOK 5 040,00 

 

Faktiske kostnader ved følgende tvangsskritt (utlegg, 
tvangssalg mv.): 

Kostnader ved tvangsinndrivelse: Gebyr: 

Begjæring om utlegg NOK 1 
498921,00 

Gebyr for begjæring om tvangssalg av 
løsøre 

NOK  1 498,00 

Tilleggsgebyr ved gjennomføring  NOK 2 637,00 

Gebyr for begjæring om tilbakelevering 
av salgspant 

NOK 1 498,00 

Tilleggsgebyr ved gjennomføring NOK 2 637,00 

Gebyr for begjæring om tvangssalg av 
verdipapirer 

NOK 2 517,00 

Tilleggsgebyr ved gjennomføring NOK 1 225,00 

Gebyr for begjæring om tvangssalg av 
fast eiendom mv./adkomstdokument til 
leierett eller borett til husrom 

NOK 1 318,00 

Tilleggsgebyr ved gjennomføring NOK 7 553,00 

Det tas forbehold om endring av satsene i løpet av året. 
 


