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Läs detta först innan du fyller i låneansökan, sida 1 av 2
EFTERSPARA
De flesta som tar lån hos oss måste också efterspara. Eftersparandet betalas ut när efter
sparandet skapat lika många poäng som lånet förbrukat, normalt cirka en månader 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 Baskonto, kan dessa poäng användas till att korta
ned tiden för utbetalningen av eftersparandet.
Det du sparar på Transaktionskonto, Baskonto och Eftersparkonto är skyddat av statens
insättningsgaranti.
LÅNEINSATS
Enligt våra stadgar, ska en låneinsats erläggas i samband med att ett lån erhålles. Låne
insatsen är 68 % 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.
Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 713 månader efter lånets slutbetalning.
För att återbetalning ska kunna ske, krävs dock godkännande av Finansinspektionen.
RÄNTA
Den ränta du betalar ska täcka våra kostnader för kreditrisk, administration, information
och utveckling. Vi tar inte ut kostnader för vinster till medlemmarna samt ränta för ban
kens inlåning.
Förutom räntan tar vi ut en avgift för upplysning hos UC (Upplysningscentralen AB), om
vi tar ut nya pantbrev eller utför andra tjänster i samband med lånehandläggningen. Dessa
extra kostnader drar vi av lånet i samband med utbetalningen.
Var vänlig läs även nästa sida innan du fyller i!
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FÖRKLARINGAR TILL SIFFERHÄNVISNINGARNA PÅ LÅNEANSÖKAN
För juridiska personer och enskilda firmor (företag och föreningar) finns en särskild låneansökninsblankett

1.SÖKANDE – MAKE/SAMBO
Även om bara en av er ska låna pengar, måste vi
ha uppgift om bådas ekonomi, för att kunna beräkna levnadsomkostnaderna. Fyll i så noga som
möjligt, så försenas inte ditt lån.
2.TILLGÅNGAR
Ange tillgångarnas verkliga värden, inte deklarationsvärde. Har ni fler tillgångar, som inte får plats
att ange här, skriv ner dem på sidan två under
särskilda upplysningar.
3.JAG/VI VILL LÅNA
Glöm inte att tala om vad lånet ska användas till.
Eftersom de flesta lån också kräver att du efter
sparar, ska du under rubriken Månadsbetalning
ange den summa du tror dig kunna avvara totalt,
d.v.s. både amortering och eftersparande.
Återbetalningstid. Här anger du hur lång tid du vill
att det ska ta innan du slutbetalat lånet. Tänk på
att det dröjer lika länge innan du får ut ditt eftersparande, så ju kortare tid du har möjlighet att ta
lånet på, desto snabbbare får du ut ditt eftersparande. Vill du räkna på olika lånealternativ, finns
ett räkneprogram på vår hemsida jak.se
4.FÖRSLAG PÅ SÄKERHET
- PANTBREV I FASTIGHET

Vid belåning av småhus godtar vi pantbrev
som ligger inom 85 % av fastighetens marknadsvärde. Är det hyreshus eller annan kommersiell fastighet ska pantbrevet ligga inom 60 % av
marknadsvärdet.
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- BOSTADSRÄTT

Bostadsrätt belånas till högst 85 % av marknads
värdet. Har du precis köpt lägenheten, kan du
skicka in kopia av köpeavtalet.
- BORGEN

Vissa lån kan behöva flera borgenspersoner
beroende på hur mycket du lånar och hur borgenspersonens egen ekonomi ser ut. Se till att du
bifogar blanketten ”Uppgift om borgensperson”
på samtliga borgenspersoner. Blanketten kan du
ladda hem från vår hemsida jak.se
- ÖVRIGA SÄKERHETER

Vi godtar även aktier på VP-konton eller i depå,
fonder, obligationer eller sparkapital. Vi kan inte
belåna lös egendom såsom bilar och fritidsbåtar.
- LÅN UTAN SÄKERHET - BLANCOLÅN

Högsta lånebelopp du kan få utan säkerhet är
200 000 kr och du måste återbetala det på högst
tio år. För blancolånen har vi kravet att du inte har
några betalningsanmärkningar.

LÅNEANSÖKAN
Förklaring till sifferhänvisningarna finns på bifogad bilaga
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4.

Ansökan skickas portofritt till: JAK Medlemsbank, Frisvar, 541 20 SKÖVDE

