BEGÄRAN
I SAMBAND MED VILLKORSÄNDRING
AVSEENDE BOLÅN

Danske Bank
FE 195
Svarspost 204 555 68
839 30 Östersund

Kreditnummer

Kredittagare
(namn och
personnummer)

Begäran om
ändring av
räntevillkor

Jag/Vi vill ändra räntevillkoren på ovan nämnda kredit och jag/vi väljer följande bindningstid:
Fast ränta i:
ca 3 månader
ca 1 år
ca 2 år
ca 3 år
ca 4 år
ca 5 år
ca 6 år
ca 10 år

Information

Blanketten måste vara banken tillhanda senast fjorton dagar före villkorsändringsdagen.
Sänd in blanketten undertecknad av samtliga kredittagare. Om banken medger begäran om ändring
utgör denna handling en del av villkorsbekräftelsen, som i sin tur utgör en del av skuldebrevet/kreditavtalet. Efter att banken medgivit begärd förändring sänder banken bekräftelse till er avseende detta.
Räntans bindningstid får inte överstiga lånets kvarvarande löptid. Om ränta vars bindningstid överstiger lånets kvarvarande bindningstid valts, kommer banken att justera valet till att avse den ränta som
har en bindningstid som löper ut närmast före lånets slutförfallodag. Bindningstiden, vid val av fast
ränta, får inte överstiga lånets löptid.
Aktuella räntor finns på bankens hemsida, danskebank.se, och på ditt bankkontor.

Kredittagarens
underskrift

Jag/Vi är införstådda med att:
• Lånet får den räntesats som banken tillämpar för lån med motsvarande löptid på bindningsdagen. Den nya räntesatsen gäller från och med villkorsändringsdagen.
• Vid val av fast ränta betraktas lånet som ett lån med fast ränta enligt de Allmänna villkoren. Detta innebär bl a att det
vid en eventuell återbetalning av hela eller delar av lånebeloppet före räntebindningsperiodens slut kan komma att
utgå s k ränteskillnadsersättning.
• Uppgift om ny villkorsändringsdag/slutförfallodag lämnas i separat villkorsbekräftelse.
Denna begäran är bindande.
Jag/Vi bekräftar härmed uppdraget.

Ort och datum
Namnförtydligande
Ort och datum
Namnförtydligande
Ort och datum
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Namnförtydligande
Ort och datum
Namnförtydligande
Om denna handling faxas – faxnummer: 0752-48 47 02 – måste originalet omgående skickas till banken på följande adress:
Danske Bank, FE 195, Svarspost 204 555 68, 839 30 Östersund.
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