ALLMÄNNA VILLKOR
Garantiförbindelse
JAK Medlemsbank

Banken: JAK Medlemsbank
Beställare: Den eller de som anmodat banken att utställa en garantiförbindelse
Kostnad: Ersättning som beställaren har att erlägga motsvarande Bankens kostnad för garantiförbindelsen.
Förmånstagare: Den som garantiförbindelsen är utställd till och banken förbinder sig att betala enligt vissa villkor

1. RÄNTA
Beställaren ska betala ränta efter en årlig procentsats som beräknas på garantiförbindelsens utestående belopp. Beloppet betalas i förskott. Den
ränta som gäller är angiven på prislistan. Räntan
kan förändras på garantiförbindelsens årliga förfallodag om besked getts minst en månad innan
nästa förfallodag. Utöver årlig kostnad så tillkommer en uppläggningskostnad vid skapandet
av garantiförbindelsen eller om någon ändring ska
göras i garantiförbindelsen.

2. ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR
OCH KOSTNADER
Beställaren ska ersätta Banken för kostnad och
arbete för att anskaffa och bevara avtalad säkerhet
samt vård och realisation av pant. Beställaren ska
också, i varje förekommande fall med de belopp
och enligt de grunder i övrigt som Banken vid
varje tid tillämpar betala avgifter för ändring av
garantiförbindelsen.

3. MEDLEMSKAP OCH INSATSER
Som villkor för garantiförbindelsen gäller att Beställaren är medlem i Banken samt i denna egenskap fullgör sina medlemsförpliktelser. Beställaren ska betala medlemsinsats och i stadgarna föreskriven medlemsavgift.

4. AUTOMATISK BETALNING
Har överenskommelse träffats om att förfallna
belopp automatiskt ska betalas från ett konto som
Beställaren har hos Banken, görs uttaget på förfallodagen. Infaller förfallodag på allmän helgdag
eller därmed likställd dag utförs överföringen
närmast följande bankdag. Beställaren ska se till
att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på
konto på förfallodagen. Finns inte belopp på konto
till full täckning av betalningen, får Banken underlåta att verkställa betalningen eller, om betalning
ändå sker, senare låta betalningen återgå.

5. BANKENS RÄTT ATT SÄGA UPP
GARANTIFÖRBINDELSEN I FÖRTID
Banken får säga upp garantiförbindelsen till betalning enligt villor som står på garantiförbindelsen.

6. UTEBLIVEN ÅTERBETALNING
Om Beställaren försummat att fullgöra sina förpliktelser gentemot Banken har Banken rätt att
som betalning tillgodogöra sig de medel som Beställaren har innestående på konto hos Banken.

7. FÖRSENINGSRÄNTA
OCH AVGIFTER
Säger Banken upp garantiförbindelsen i förtid enligt punkt 6 ska beställaren ersätta Banken för betalningspåminnelser och för Bankens övriga kostnader för bevakning och indrivning av Bankens
fordran hos Beställaren eller annan betalningsskyldig.

8. INFRIANDE AV
GARANTIFÖRBINDELSEN
Om förmånstagaren för garantiförbindelsen kräver att garantiförbindelsen infrias får Banken ta
panten i anspråk för att täcka utbetalningen.
Räcker inte panten för att täcka utbetalningen ska
Beställaren erlägga ränta på mellanskillnaden
enligt räntelagen (1975:635) från tidpunkten för
utbetalningen av garantiförbindelsen fram till full
betalning skett.

9. RÄTT FÖR BORGENSPERSON OCH
PANTSÄTTARE ATT BEGÄRA ATT
GARANTIFÖRBINDELSEN SÄGS UPP
Borgensperson har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte återkalla sin
pantsättning.
Borgensperson och pantsättare får var för sig
skriftligen begära att Banken säger upp garantiförbindelsen till betalning. Sådan uppsägning kan
medföra att borgensperson blir tvungen att betala
på grund av sin borgen och/eller att panten tas i
anspråk.
Har Banken mottagit begäran om uppsägning
enligt ovan, ska Banken inom sex veckor från mottagandet säga upp garantiförbindelsen. Sker inte
det, upphör det åtagande som gjorts av den som
begärt uppsägning sex månader efter det att Banken mottagit begäran om uppsägning. Åtagandet
upphör inte om Banken på grund av Beställarens
försummelse före utgången av sistnämnda frist
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vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt
uppsägning.

10. GENERELL PANTRÄTT
Egendom, som Beställaren har pantsatt i motförbindelsen ska utgöra säkerhet även för övriga
förpliktelser mot Banken som Beställaren har eller
kommer att få i sin egenskap av kredittagare,
uppdragsgivare, kontohavare, borgensperson eller
eljest som medlem i Banken. Förpliktelserna ska
ha uppkommit innan Beställarens förpliktelser
enligt motförbindelsen infriats. Banken bestämmer i vilken ordning förpliktelserna ska betalas ur
panten. Borgenspersons rätt enligt punkt 21 ska
dock beaktas.
Egendomen ska inte på grund av pantsättningen
utgöra säkerhet för andra fordringar på Beställaren som Banken har förvärvat eller kan komma att
förvärva från annan än denne.

11. ORDNINGSFÖLJD
MELLAN SÄKERHETER
Om Beställaren inte fullgör sina förpliktelser enligt motförbindelsen, får Banken bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter ska tas i anspråk.

12. AVKASTNING AV PANT M.M.
Avkastning och alla andra rättigheter som grundas
på panten omfattas också av pantsättningen och
utgör pant. Pantsättning av aktie omfattar t.ex. rätt
för Banken att delta i fondemission, nyemission
eller annan emission vartill aktien ger rätt. Som
framgår av punkt 14 är Banken inte skyldig att se
till att sådana rättigheter tillvaratas. Om det ändå
sker, är Banken redovisningsskyldig mot pantsättaren.

13. BANKENS PANTVÅRD
Banken är skyldig att förvara panten väl. Banken
ska i förekommande fall avbryta preskription samt
sköta bevakning vid kallelse på okända borgenärer, och i konkurs om pantsättare begär det efter
konkursutbrottet. Då kungörelse utfärdats om
dödande av pantsatt handling ska Banken anmäla
sitt innehav av handlingen. Banken är dock inte
skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis som utgörs av kuponger eller
som är avsedda för den allmänna rörelsen, t.ex.
obligation, eller för vilken svensk rätt inte gäller.
Banken är inte skyldig att vidmakthålla det personliga betalningsansvaret för intecknat skuldebrev.
Bankens pantvård omfattar inte mer än vad som
angetts. Banken är alltså t.ex. inte skyldig att lyfta
utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i
samband med emissioner, aktieutbyten, konverteringar, utskiftningar och dylikt.

14. HUR PANT TAS
I ANSPRÅK AV BANKEN
Banken ska förfara med omsorg och om möjligt
underrätta pantsättaren i god tid innan panten tas
i anspråk.
Om Banken önskar ta pantsatta överlåtbara värdepapper i anspråk ska det ske genom försäljning
på en reglerad marknad eller, om detta inte är
lämpligt på offentlig auktion.
Består panten av skuldebrev, för vilket pantsättaren svarar personligen eller med viss egendom, är
skuldebrevet gentemot pantsättaren förfallet till
betalning vid anfordran, oavsett skuldebrevets
föreskrifter om förfallotid. Om panten utgörs av
tillgodohavande på konto hos Banken, får Banken
omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot.
Annan pant får Banken ta i anspråk på det sätt
Banken finner lämpligt.

15. RÄTT FÖR BANKEN ATT
TECKNA PANTSÄTTARENS NAMN
Pantsättare ger genom pantsättningen Banken
eller den Banken utser rätt att teckna pantsättarens namn då detta är nödvändigt för att tillvarata
Bankens panträtt. Detta bemyndigande får inte
återkallas så länge pantsättningen gäller.

16. UTLÄMNANDE AV PANT
Banken får lämna ut pant utan skyldighet att beakta den rätt till panten som kan tillkomma borgensperson vilken betalt till annan än Banken på
grund av sin borgen.

17. BETALNING FRÅN
BORGENSPERSON
Betalar borgensperson till Banken på grund av sin
borgen, ska han särskilt meddela Banken att han
betalt såsom borgensperson och begära att detta
noteras hos Banken.

18. BORGENSPERSONS RÄTT TILL
PANT
Om borgen har tecknats för garantiförbindelsen
gäller följande ifråga om borgenspersons rätt till
egendom som pantsatts i skuldebrevet av Beställaren ensam eller tillsammans med annan. Panten
ska utgöra säkerhet för borgenspersons återkrav
(regresskrav) mot Beställaren i den mån Banken
inte tar panten i anspråk för Beställarens förpliktelser enligt skuldebrevet. Utgör panten säkerhet
för flera borgensmäns återkrav ska de ha rätt till
panten i förhållande till vars och ens återkrav,
såvida de inte kommer överens om annat.
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Borgensperson har i förhållande till Banken inte
rätt till annan egendom, som har pantsatts till
Banken eller annan.
Banken får lämna ut avkastning av pant som inte
behövs för betalning av förfallet belopp enligt
skuldebrevet. Borgenspersons ansvar ska inte
minska på denna grund.

19. HUR PANT TAS I ANSPRÅK
FÖR BORGENSPERSONS ÅTERKRAV
Har borgensperson betalt till Banken på grund
av sin borgen, får han utnyttja sin rätt till pant
enligt punkt 19 först sedan Banken fått full betalning för sin fordran enligt skuldebrevet. Vill
borgensperson utnyttja denna rätt, får Banken
välja mellan att lämna ut panten till borgenspersonen eller ta den i anspråk för borgenspersonens räkning. Punkt 15 ska därvid tillämpas.

20. FÖRSÄKRING
Egendom som utgör säkerhet för Bankens fordran ska vara tillräckligt försäkrad hos försäkringsgivare som Banken godkänner.
Om Beställaren inte visar bevis om att försäkring gäller enligt ovan, får Banken låta försäkra
egendomen på Beställarens bekostnad.

21. MEDDELANDEN M.M.
Beställaren, borgensperson och pantsättare ska
underrätta Banken om adressändring.
Rekommenderat brev om garantiförbindelsen
som Banken sänder till någon av ovanstående

personer, ska anses ha nått adressaten senast på
sjunde dagen efter avsändandet, om brevet
sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller ny adress som är känd för Banken.
Bestämmelserna gäller inte meddelande för
avbrytande av preskription.

22. BEGRÄNSNING
AV BANKENS ANSVAR
Banken är inte ansvarig för skada som beror av
lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört.

23.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som behandlas inom ramen
för tillhandahållandet av krediten sker i enlighet
med svensk lag.
För information om JAK Medlemsbanks behandling av personuppgifter se bankens hemsidan på
jak.se eller kontakta oss på telefon eller mail.
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