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Nuutila Juridisk Byrå ansvarar på intet sätt för eventuella brister i denna avtalsmall och eventuella skador 
som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av dess användande. Avtalets villkor bör ses över av en jurist 
innan mallen brukas. 

ENKELT SKULDEBREV 

 
1 § Långivaren och låntagaren 
 
Långivaren 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

E-post 
 

 
Mobiltelefon 

 

 
Låntagaren 

Namn 
 

 
Personnr/orgnr  

 

Adress 
 

 
Postnr och postort 

 

E-post 
 

 
Mobiltelefon 

 

 

 
2 § Betalningsåtagande 

Låntagaren betalar till långivaren    kr enligt bestämmelserna i detta skul-

debrev. 

3 § Lånets löptid 

Lånets löptid är ______ år ______ månader och löper från och med idag. 

4 § Ränta 

☐ Lånet har ingen ränta. 

☐ Lånets räntesats är ______ % ränta (fast årsränta). Räntan betalas månadsvis i efterskott. 

☐ Lånet löper med årlig ränta efter en räntesats om ______ procentenheter över Riksban-

kens vid var tillfälle gällande referensränta. Räntan betalas månadsvis i efterskott. 

5 § Amortering 

☐ Lånet är ett annuitetslån vilket innebär att låntagaren ska betala en lika stor summa av 

   kr av amortering och ränta vid varje betalningstillfälle enligt BI-

LAGA som bifogas till detta skuldebrev. 

http://www.nuutila.se/
http://facebook/nuutilajuridik%20–
http://facebook/nuutilajuridik%20–


Sida 2 av 2 
 

 

© Nuutila Juridisk Byrå – www.nuutila.se – http://facebook/nuutilajuridik – law@nuutila.se 

Nuutila Juridisk Byrå ansvarar på intet sätt för eventuella brister i denna avtalsmall och eventuella skador 
som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av dess användande. Avtalets villkor bör ses över av en jurist 
innan mallen brukas. 

☐ Lånet har rak amortering av    kr som låntagaren betalar vid varje be-

talningstillfälle tillsammans med räntan enligt BILAGA som bifogas till detta skuldebrev.  

6 § Betalning 

Amortering och ränta skall betalas senast den ______ varje månad, vilken tidpunkt beloppet 

skall vara tillgänglig för långivaren på bankkonto: 

Kontoinne

havare 
 

 
Bank 

 
Kontonu

mmer 
 

 
Clearing nummer 

 

 

7 § Dröjsmål 

Långivaren har rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning om förfallen amortering 

och ränta inte erläggs enligt § 5. Dröjsmålsränta utgår med ______ % enkel årsränta på den 

annuitet som inte betalats i rätt tid. 

8 § Förtida inlösen 

Låntagaren får lösa in hela eller del av krediten närhelst låntagaren så önskar. 

9 § Underskrifter 

Det här skuldebrevet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka långivaren och lånta-

garen tagit varsitt. 

Ort, datum 
 

 
 

 

 

Namnteckning 

Långivaren 
 

 Namnteckning 

Låntagaren 
 

Förtydligande 
 

 
Förtydligande 
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