
Låneansökan juridiska personer 
och enskilda firmor (företag och föreningar) 

Namn Organisations nr 

Adress E-post Telefon 

Kontaktperson Mobil Telefon 

Revisor Mobil Telefon 

1. Fyll i ovanstående

2. Verksamhetsbeskrivning Skriv ett brev och berätta om verksamheten.
Är den nystartad/ska startas vill vi ha en utförlig affärsplan och budget.

3. Fyll i nedanstående

Lånebelopp Antal år 

Ändamål 

☐Fortsättning på baksidan

Säkerhet för lånet (godkända säkerheter kan vara fastighet, bostadsrätt, pantsatta medel, i undantagsfall eller som komplettering – borgen) 

☐Fortsättning på baksidan

4. Bifoga

• Senaste årsredovisning och eventuell delårsrapport, alternativt – för enskild firma - kopia på de 
senaste två årens deklarationer

• Budget för innevarande år

5. För enskild firma

• Bifoga en låneansökan för privatperson

6. Har vi inte fått grunduppgifter om företaget eller organisationen sedan tidigare, skicka även med:

• Registreringsbevis

• I förekommande fall vidimerade kopior på stadgar och protokoll som visar vilka som sitter
i styrelsen och som tecknar kontona hos JAK Medlemsbank

• Eventuella protokoll som visar beslut om att uppta lån i JAK Medlemsbank

7. Skicka ansökan portofritt till Frisvar, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20, SKÖVDE

JAK Medlemsbank 
541 20 SKÖVDE 
jak@jak.se 
jak.se 



Allmän information 

Efterspara 
När man tar lån hos oss måste man ibland även 
efterspara. Eftersparandet betalas ut när 
eftersparandet skapat lika många poäng som lånet 
förbrukat, normalt cirka en månad sedan lånet 
slutbetalats.  

Extraamorteringar eller förtidsinlösen av lån eller andra 
förändringar av ursprunglig amorteringsplan, gör att 
tidpunkten för utbetalningen av eftersparandet också 
ändras. Har du fått sparpoäng genom att spara på ett 
medlemskonto, kan dessa poäng användas till att korta 
ned tiden för utbetalningen av eftersparandet.  

Allt sparande i JAK skyddas av den statliga 
insättningsgarantin. Notera dock att en låneinsats, se 
nästa stycke, inte är ett sparande i banken. 

Låneinsats 
Enligt våra stadgar, ska en låneinsats erläggas i 
samband med att ett lån erhålles. Låneinsatsen är 6 % 
av det lånade beloppet. Insatsen kan dras från lånet 
eller betalas in separat. Stämman fastställer varje år 
bankens bokslut och under förutsättning att bankens 
kapital är betryggande återbetalas låneinsatsen. För 
att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande 
av Finansinspektionen. 

Eventuell fortsättning från framsidan: 
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