Låneavtale
Långiverne:

[Långivernumrene]

Låntaker:

[Kundenummer]

Låneavtalens utfyllingsdel:
Lånebeløp:
Lånebeløp:

Lånebeløp med bokstaver:

Forfall:
Termin i hele kr:
Termin i antall dager:

1. forfallsdato:
Løpetid (mnd.):

Terminbeløp innbetales til ESPOS Norge
Oppgjørskonto:
9615 13 85726

Rentebetingelser:
Nominell rente f.t.

Rente beregnes
etterskuddsvis.

Rente kapitaliseres

1. forfallsdato renter

% p.a.
Øvrige vilkår:
Om Låntaker ønsker å angre låneavtalen innen 14 kalenderdager, jf. pkt. 12 nedenfor, vil det daglig påløpe et slikt
rentebeløp for per dag lånet er benyttet:
Særlig vilkår: Se lånevilkår
Etableringsgebyr: kr

fratrekkes lånebeløpet før utbetaling

Låntaker erkjenner ved signatur med BankID å skylde Långiverne det til enhver tid utestående lånebeløp med tillegg av påløpte renter og
omkostninger.
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1.

GENERELLE VILKÅR, MV

Ved inngåelse av Låneavtalen aksepteres de generelle
vilkår for bruk av Tjenesten på Plattformen slik de lyder til
enhver tid. Ved eventuell motstrid går denne Låneavtalen
foran de generelle vilkår. De ord og uttrykk som er
definert i de generelle vilkår skal ha samme betydning i
denne Låneavtale, med mindre annet er spesifisert
nedenfor. Enhver henvisning til lov eller forskrift skal
forstås som en henvisning til senere endringer av disse og
til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som
trer inn i stedet for, disse.
2.

AVTALEINNGÅELSE

Låntaker har ved å publisere et Lånetilbud på
Plattformen akseptert de vilkår som fremgår av
Lånetilbudet og de alminnelige betingelser som fremgår
av Standardisert format for Låneavtale
(Perx.no/laneavtale). Lånetilbudet som publiseres på
Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde vil,
sammen med utfylt Standardisert format for
Låneavtalen, representere vilkårene for Lånet.
Betinget av at Lånet har blitt tegnet i tråd med vilkårene
for Lånetilbudet og det ikke foreligger andre grunner til å
ikke gjennomføre låneopptaket, skal Låntaker tiltre og
signere Låneavtalen med elektronisk Bank-ID.
Långiver anses å ha tiltrådt Låneavtalen på dato for
Tegning og er forpliktet til å betale Tegnet beløp.
3.

VILKÅR FOR UTBETALING OG KANSELLERING

Vilkår for utbetaling av Lånet til Låntaker er:
a.

b.

Långiverne som har tegnet seg i Lånet har
innbetalt sine lånebeløp til ESPOS Norges
Oppgjørskonto; og
at Låntaker har elektronisk signert
Låneavtalen.

I det tilfelle at innbetalte beløp fra Långiverne i et Lån er
lavere enn forutsatt, vil Lånet bli kansellert innen tre - 3bankdager etter at Tegningsperioden har utløpt. Låntaker
og Långiverne varsles om kansellering av et Lån via
Plattformen.
4.

UTBETALING

Lånebeløpet med fradrag av etableringsgebyret, skal
utbetales til Låntakers registrerte bankkonto senest innen
tre - 3- bankdager etter at vilkårene for utbetaling etter
Låneavtalen punkt 3 er oppfylt. Ved en refinansiering skal
lånebeløpet med fradrag av etableringsgebyr, utbetales
direkte til de oppgitte långivernes bankkonto senest tre3- bankdager etter at vilkårene for utbetaling etter
Låneavtalen punkt 3 er oppfylt og eventuelt overskytende
beløp utbetales til Låntakers registrerte bankkonto.
Dersom summen av låneandelene fra investorene er
lavere enn det søkte Lånebeløp, skal Låntaker ha rett til å
kansellere hele Lånet, eller be om oppdatert Låneavtale

slik at Lånet og de enkelte låneandelene nedjusteres i
samsvarer med det beløp som er registrert.
5.

TILBAKEBETALING

Ved inngåelse av denne Låneavtalen aksepterer partene
at Låntaker kun kan foreta betaling med befriende
virkning til Långiverne i et Lån via ESPOS Norges
Oppgjørskonto. Långiverne skal heller ikke motta
betaling fra Låntaker på annen måte utenfor
Plattformen.
Lånebeløpet tilbakebetales av Låntaker ved faste
terminbeløp, inklusive renter (annuitetslån), som angitt i
Låneavtalens utfyllingsdel eller i denne avtale, og
fordeles pro rata mellom Långiverne. I tillegg betaler
Låntaker de omkostninger som angitt i Låneavtalens
utfyllingsdel og del 2 i SEF punkt 3. Låntaker vil bli varslet
via Plattformen om terminbeløp, forfallsdato og annen
betalingsinformasjon. Låntaker aksepterer at det ikke vil
bli lagt opp til å sende ut egen innbetalingsblankett i
forkant av terminforfall.

6.

RENTER OG OMKOSTNINGER

Renter beregnes etterskuddsvis av det til enhver tid
utestående lånebeløp. Nominell og effektiv rente, samt
øvrige omkostninger er oppgitt i SEF skjema.
Renteterminens lengde og kapitalisering er månedlig.
Rente debiteres fra og med utbetalingsdato og
til, men ikke inkludert, forfallsdag.
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den
rentesats som er bestemt etter lov om renter ved
forsinket betaling, jf. lov av 17. desember 1976 nr. 100
om renter ved forsinket betaling m.m. § 2.
Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den
renten som til enhver tid løper i låneforholdet.
Kostnadene knyttet til purregebyr ved forsinket betaling
og inkasso fremgår av SEF skjemaet.
7.

FASTRENTE

Lånets rente er fast i hele låneperioden. Der beregnes
hverken rentegevinst eller rentetap ved ekstra
innbetaling eller førtidig innfrielse av lånet. Retten til
godskriving av rentegevinst eller å kreve rentetap
fravikes i avtalen, jf Forskrift om kredittavtaler § 9 tredje
avsnitt jf Finansavtaleloven § 54 fjerde ledd.
8.

FØRTIDIG TILBAKEBETALING

Låntaker har til enhver tid rett til å foreta en førtidig
tilbakebetaling av hele eller deler av Lånet.
Ved førtidig tilbakebetaling av hele eller deler av Lån
som har en låneperiode til og med under 12 måneder fra
Utbetalingsdatoen, plikter Låntaker å betale alle
utestående Avdrag, inkludert hovedstol samt eventuelle
omkostninger og påløpte og ubetalte renter som skal
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tilsvare ett års Effektiv Rente som beskrevet i
låneavtalen.
Restbeløpet vil bli etterfakturert av Perx og skal tilfalle
Långiverne proratarisk.
Låntaker er pliktig til selv å gjennomføre førtidig
tilbakebetaling av Lånet via Plattformen og i henhold til
instruks gitt der.
9.

FØRTIDIG FORFALL

Långiver kan etter forutgående varsel kreve at Lånet blir
innfridd før forfallstid dersom:
a.

b.
c.

d.

Låntaker vesentlig misligholder Låneavtalen,
herunder at plikten til å betale renter og avdrag
eller misligholder andre forpliktelser etter
Låneavtalen eller at det skjer vesentlige brudd
på forutsetninger som partene har stilt for
Lånet eller på annen måte,
Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling
etter konkurslovens regler hos Låntaker,
Låntaker dør, uten at det innen rimelig frist
foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende
sikkerhet for oppfyllelse av arvinger eller andre
som overtar gjelden,
Det utfra Låntakers handlemåte eller alvorlig
svikt i Låntakers betalingsevne er klart at Lånet
vil bli vesentlig misligholdt.

Helt eller delvis betalingsmislighold av en betalingstermin
skal alltid anses som vesentlig mislighold dersom beløpet
fortsatt står helt eller delvis ubetalt 3 bankdager etter
forfallsdato.
Krav om førtidig forfall etter denne bestemmelsens første
ledd må fremsettes skriftlig og være begrunnet. Varsel til
Låntaker etter første ledd sendes ut via Plattformen.
Låntaker gis minst to ukers frist til å rette på forholdet. I
det tilfelle at misligholdet ikke er rettet av Låntaker ved
utløp av to ukers fristen, og misligholdet er vesentlig, vil
Lånet automatisk bli oversendt et inkassobyrå for
inndriving.
10. INNDRIVELSE
Lånet, inklusive renter og utenrettslige
inndrivelsesomkostninger, kan inndrives uten søksmål
etter tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86, §
7-2 bokstav f. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 418 sendes den hovedadressen som er registrert på
Låntaker i Plattformen.
11. SIKKERHET
De Sikkerhetene som er definert skal stilles i favør av
Agenten, på vegne av seg selv og Långiverne, til
sikkerhet for Låntakers nåværende og fremtidige
forpliktelser etter Låneavtalen. Det er kun Agenten som
har rett til, for Låntakers regning, å foreta seg noe med
hensyn til Sikkerhetene. Dette betyr at Långiver ikke på

egen hånd kan ta noen skritt overfor Låntaker eller
Kausjonisten, samt at Långiver, i forbindelse med
Garantien og Sikkerhetsavtalen, kun kan henvende seg
til Perx med spørsmål, krav eller anmodning om annen
informasjon. Låntaker frasier seg ugjenkallelig ved
inngåelse av denne Låneavtalen retten til å kreve
Sikkerhetene nedkvittert etter hvert som Lånet
eventuelt tilbakebetales i avdrag. Partene er enige om at
en sikkerhet som uansett grunn registreres på dårligere
prioritet enn første prioritet, skal ha opptrinnsrett.
Låntaker forplikter seg herved til å underrette
foranstående panthavere om at det er avtalt slik
opptrinnsrett. I den grad det er større avvik enn 15 %
mellom den reelle sikrede gjeldsfordringen og den
foranstående registrerte pantheftelse, skal pantsetter
med mindre noe annet er avtalt med Perx ved
inngåelsen av Låneavtalen, kreve at at foranstående
panthaver skriver ned sitt pantekrav til ikke mer enn 110
% av den reelle sikrede fordringen

12. ENDRING AV LÅNEAVTALEN
Låneavtalen kan endres ved enighet mellom Låntaker og
Långiverne i et Lån. Endringer i Låneavtalen for å oppfylle
lov- eller forskriftsfastsatte krav (inkludert anbefalinger
eller pålegg fra tilsynsmyndighetene) krever ikke
godkjennelse av partene.
Utbytte og inngåelse av nye lån med andre Långivere:
Låntaker registret med organisasjonsnummer har ikke
mulighet i løpet av tilbakebetalingstiden å vedta eller
utbetale utbytte, eller liknende, uten samtykke fra
Långiver.
Låntaker har ikke mulighet å inngå nye lån som har
bedre sikkerhet eller pant i eiendeler som påvirker
sikkerhet i negativ grad for Långiverne. Dersom nye lån
skal inngås, må disse være underordnet Lånet denne
avtalen relaterer seg til, og forfalle på et senere
tidspunkt enn lånet denne avtalen relaterer seg til.
Låntaker må gi Perx øyeblikkelig beskjed dersom daglig
leder, styremedlemmer, reelle rettighetshavere,
prokura- og/eller signaturberettigede for selskapet
endres

13. ANGRERETT
Låntaker har rett til å gå fra Låneavtalen ved å gi melding
til Långiverne innen 14 kalenderdager fra Låneavtalen er
inngått eller – dersom det er senere – fra den dag
Låntaker mottar vilkårene og opplysninger i samsvar med
finansavtaleloven § 48 og § 51 b. Dersom melding gis
skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt
innen fristens utløp.

Side 3 av 6
Mai 2021 Standardisert format for Låneavtale

Ved bruk av angreretten skal Låntaker, uten unødig
opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er
sendt, tilbakebetale lånebeløpet og betale nominelle
renter som er påløpt fra Lånet ble benyttet til
lånebeløpet blir tilbakebetalt. Rentebeløpet per dag ved
angrerett er angitt i Låneavtalens utfyllingsdel.
Dersom Låntaker trekker seg fra Låneavtalen etter at
lånet er satt på plattformen, vil Låntaker allikevel måtte
betale Etableringsgebyret.

14. KOMMUNIKASJON
Låntaker aksepterer ved inngåelse av Låneavtalen at
informasjon og meldinger (f.eks. varsel om
renteendringer, nedbetalingsplan for lån og annen
aktuell informasjon) i forbindelse med avtaleforholdet
mottas elektronisk på e-post, SMS eller via Plattformen
ved å oppgi e-post adresse og mobilnummer.
Informasjon per e-post og/ eller mobil er likestilt med
kommunikasjon per brevpost.
15. TVISTER
Partenes rettigheter og plikter etter Låneavtalen skal
reguleres av norsk lov. Verneting er Oslo tingrett.
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STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT
1. Angivelse av Långivernummer
[Långivernumrene]

2. Beskrivelse av låneproduktets viktigste egenskaper
Type lån

Forbrukslån (usikret)

Samlet lånebeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene
som blir gjort tilgjengelig i henhold til
låneavtalen.
Vilkår for utnyttelse av lånet
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

For å få utbetalt lån og dermed benytte seg av lånet, må kunden
signere Låneavtalen.

Låneavtalens varighet (løpetiden).
Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli
fordelt.

Terminbeløp: kr 0 Antall terminer : x
Betaling går først til dekning av renter og gebyr, resterende til
nedbetaling.

Det samlede beløpet som skal betales.
3. Lånekostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike
lånerenter som får anvendelse på
lånetavtalen.
Effektiv årlig rente (EÅR)
Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig
prosentandel av det samlede kredittbeløpet. Den effektive
årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å
sammenligne ulike tilbud.

Nominell rente f.t. .... % p.a.

Effektiv rente f.t. ...... % p.a. basert på følgende
Kredittbeløp Kr
Nominell rente f.t. ...... % p.a.
Etableringsgebyr kr
Termingebyr: kr.
Forsikring
Løpetid.......... måneder
Forutsatt at rente, gebyr og kredittkostnader er uendret gjennom hele
kredittperioden

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller
for å oppnå denne på de vilkår og betingelser
som blir markedsført, å - tegne en
forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
inngå annen kontrakt om tilleggstjeneste
Dersom kostnadene ved disse tjenestene
ikke er kjent av kredittyter, skal de ikke
inkluderes i den effektive årlige renten
Tilknyttede kostnader
Andre kostnader som følger av kredittavtalen

Under hvilke betingelser de forannevnte
kostnadene knyttet til kredittavtalen kan endres
Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger
(f.eks. tvangssalg) og kan gjøre det vanskeligere å oppnå
kreditt

Ja
Nei

Fakturagebyr: kr
Etableringsgebyr: kr
Purregebyr: kr
Varsel om inkasso, kr
Se vilkår for avtale om Forbrukslån som følger av Låneavtalen.
Dersom betaling ikke skjer til rett tid iht. tilsendt faktura påløper
purregebyr iht. lovbestemte satser, for tiden kr 70 i tillegg til renter.
Mislighold over tid vil medføre inkasso, noe som innebærer at
kortholder blir pålagt ytterligere inndrivelseskostnader iht.
lovbestemte satser. Det tilkommer kostnader til tvangsinndrivelse.

4. Andre viktige rettslige aspekter
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Angrerett

Kunden har 14 kalenderdagers angrerett.

Tilbakebetaling før tiden

Kunden kan når som helst innfri låneavtale før tiden.

Informasjonssøk i en database

Dersom søknad om låneavtale avslås på bakgrunn av resultatet av søk
i database, skal Kunde omgående og kostnadsfritt underrettes om
resultatet av søket i denne.
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