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Villkor för konto med kredit, företag och samfund
I bruk från och med 1.6.2021.
På en kredit som är ansluten till ett konto tillämpas
villkoren för konto med kredit och de allmänna
kontovillkoren för företag och samfund. Om villkoren
står i konflikt med varandra ska villkoren för konto med
kredit tillämpas.

Gäldenären ska försäkra att gäldenären och gäldenärens
företrädare har rätt och behörighet att binda gäldenären
vid de förpliktelser som följer av kreditvillkoren och att alla
bolagsrättsliga beslut och andra åtgärder som behövs för
att bli bunden av kreditvillkoren har fattats eller vidtagits.

1 Definitioner

Krediten kan användas i ett kontor eller med ett annat instrument som är avsett för användning av kredit, om förutsättningarna för kredituttag är uppfyllda. Banken och
gäldenären avtalar separat om de instrument för användning av krediten som ges åt gäldenären eller den som har
rätt att använda krediten. Banken kan när som helst ändra
sättet för användningen av krediten genom att underrätta
gäldenären om det. Gäldenären och den som har rätt att
använda krediten får använda ett betalningsinstrument
endast så att kreditens maximibelopp inte överskrids.

a)

b)

c)

Återfinansieringsränta avser den årliga ränta, till vilken banken kan få finansiering till ett belopp som motsvarar krediten eller en del av den från en källa på
penning- och skuldkapitalmarknaden som banken valt.
Bankdag avser veckodagarna (med undantag av lördag
eller söndag) då bankerna i Finland allmänt håller öppet och då det betalningsförmedlingssystem som bankerna allmänt använder i Finland kan användas för
förmedling av betalningar i euro.
Kreditvillkor avser ett undertecknat kreditavtal, allmänna kreditvillkor, bilagor till kreditvillkor, andra
handlingar i anslutning till parterna i kreditförhållandet
(bland annat en kovenantförbindelse) och andra handlingar som parterna i kreditförhållandet tillsammans
bestämt att ska betraktas som kreditvillkor. Var och en
av de handlingar som nämns ovan utgör alltid kreditvillkor i den form och med det innehåll som gäller vid
respektive tidpunkt. Tillsammans bildar de här handlingarna den avtalshelhet som ska tillämpas på kreditförhållandet.

2 Användning av krediten
Förutsättningar för att börja använda krediten är att
a)

b)

c)
d)
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e)
f)

till banken har lämnats in eller banken annars har fått
aktuella handelsregisterutdrag och bolagsordningar
samt andra motsvarande handlingar som gäller gäldenären, borgensmannen samt pantsättaren för krediten,
till banken, då banken så kräver, har lämnats in en kopia av besluten från behöriga organ hos gäldenären,
borgensmannen eller pantsättaren för krediten om att
avge en förbindelse, att godkänna de handlingar som
gäller förbindelsen samt att avge de bemyndiganden
som behövs och övriga utredningar i anslutning till
dem som banken kräver,
till banken har lämnats de handlingar och utredningar
som banken kräver för kundkontrollen,
kreditavtalet och övriga kredithandlingar som banken
kräver är undertecknade,
banken har mottagit den säkerhet som avtalats om då
krediten beviljats och
eventuella övriga villkor för uttag av krediten eller en
del av den har uppfyllts.

Om gäldenärerna är två eller flera, får var och en av dem
ensam utnyttja krediten, om inte annat har avtalats skriftligt. Om någon av gäldenärerna vill förhindra att krediten
används, ska banken underrättas om det, varvid banken
har rätt att förhindra användningen av krediten. I så fall
kan krediten användas endast av alla gäldenärer tillsammans.

3 Kreditränta och provision
Banken debiterar en avtalad ränta för kredit som utnyttjats
inom ramen för kreditgränsen och en avtalad årlig provision på beloppet av den beviljade krediten. För överskridning
av kreditgränsen tas ut den dröjsmålsränta som avtalats i
det här avtalet.

3.1 Fast ränta
Räntan på en kredit med fast ränta förblir oförändrad under hela lånetiden.

3.2 Ränta på kredit med rörlig ränta
Totalräntan på en kredit med rörlig ränta består av referensräntan och marginalen. I kreditavtalet avtalas om vilken referensränta och marginal som ska tillämpas och om
hur förändringar i referensräntans värde inverkar på krediträntan.
Vid beräkning av räntan på krediten är värdet på referensräntan alltid minst 0.

3.3 Marknadsstörning
Om
a)

noteringen av referensräntan upphör eller avbryts eller
sättet att beräkna referensräntan ändras och ingen ny
referensränta ges genom en författning, ett myndighetsbeslut eller en myndighetsanvisning, eller
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b)

på penning-, kapital- eller valutamarknaden inträffar
någon annan förändring eller störning som förorsakats
av att återfinansieringen förhindrats eller väsentligt
försvårats och som förhindrar eller försvårar bankens
möjligheter att skaffa återfinansiering på en räntenivå
som motsvarar referensräntan,

informerar banken gäldenären om det och väljer en ny referensränta som bäst motsvarar bankens återfinansieringsränta.
Gäldenären har i så fall rätt att säga upp kreditavtalet i enlighet med punkt 15.

3.4 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsräntan är femton (15) procentenheter högre än
den vid respektive tidpunkt gällande referensränta som avses i 12 § i räntelagen. Dröjsmålsräntan är dock alltid
minst 18 % per år.
För en överskridning av kreditgränsen är gäldenären skyldig att till banken betala dröjsmålsränta från dagen för
överskridningen till betalningsdagen, avgiften för påminnelsebrevet samt övriga avgifter och provisioner som indrivningen av överskridningen föranleder.
För det förfallna beloppet är gäldenären skyldig att till banken betala dröjsmålsränta från förfallodagen till betalningsdagen, om kreditavtalet har hävts, sagts upp eller förfallit
till återbetalning i enlighet med punkt 14 i de här villkoren
för kontokredit.

4 Avgifter och provisioner
Av det här kreditavtalet framgår grunderna för de avgifter
och provisioner som gäldenären är skyldig att betala till
banken vid återbetalningen av krediten i enlighet med det
här avtalet och de allmänna avtalsvillkoren samt avgifternas och provisionernas belopp vid underteckningen.
Gäldenären ska ersätta de provisioner och kostnader som
uppkommer för banken för att krediten indrivs, säkerheter
för krediten realiseras samt för att bankens övriga rättigheter enligt kreditförhållandet indrivs, säkras och verkställs.
Banken ska lämna information om ändringar i avgifter och
provisioner på det sätt som avtalats i Allmänna kontovillkor
för företag och samfund.
En pantsättare som ställt säkerhet för krediten och panten
ansvarar primärt för alla provisioner och kostnader för förvaringen, värderingen och vården av panten, men om
pantsättaren försummar att betala de avgifter som nämns
ovan, har banken rätt att driva in avgifterna av gäldenären.

betalningsdagen framskjuts tar banken på hela det utnyttjade kreditkapitalet ut den kreditränta som gällt under den
räntebindningsperiod som föregått framskjutningen.

6 Skatter
Gäldenären ansvarar för de skatter och avgifter av skattenatur jämte dröjsmålspåföljder och skatteförhöjningar som
föranleds av kreditförhållandet. Om banken blir tvungen att
betala sådan skatt eller avgift, är gäldenären skyldig att
inom tre (3) bankdagar från bankens yrkan ersätta banken
de belopp den betalat jämte årlig dröjsmålsränta enligt
punkt 3.4 räknat från betalningsdagen.

7 Av banken oberoende orsakers inverkan på kreditkostnaderna
Gäldenären ska på krav av banken ersätta banken för de
förhöjda kostnader som banken förorsakats på grund av
regelverket eller efterlevnaden av regelverket eller någon
annan av banken oberoende orsak.
"Regelverket" avser lagstiftning samt myndigheters beslut,
föreskrifter och anvisningar samt andra regler som förpliktar banken och som trätt i kraft efter underteckningen av
kreditavtalet (inklusive bestämmelser i anslutning till Basel
III-kraven från Baselkommittén för banktillsyn och övriga
kapitaltäckningsregler). Till regelverket räknas också förlängning, ersättning och ändring av regler som förpliktar
banken (inklusive förändrad tolkning av nuvarande och
framtida regler).
Med "förhöjda kostnader" avses att bankens kostnader i
anslutning till krediten har ökat eller att det för banken
uppkommit en extra kostnad i anslutning till krediten eller
att banken från krediten får avkastning eller intäkter eller
en förfallen betalning, vars belopp har minskat. Till förhöjda
kostnader räknas det belopp av bankskatt som banken respektive skatteår har betalt i anslutning till krediten.
Banken har rätt att i anslutning till krediten ta ut den relativa andelen av förhöjda kostnader som en separat ersättning eller genom att lägga till beloppet till kreditens marginal eller fasta ränta omräknat till en årlig procentsats.
Gäldenären är inte skyldig att betala förhöjda kostnader till
den del som gäldenären ersatt dem till banken med stöd av
punkt 6 eller som kostnaderna beror på beskattningen av
bankens nettoresultat eller på att banken underlåtit att efterleva regelverket på ett sätt som utgör åtminstone vållande.

5 Framskjutning av betalningsdagen

Om banken kräver att gäldenären ska betala förhöjda kostnader, ska banken meddela gäldenären beloppet och grunderna för kravet.

Om förfallodagen inte är en bankdag, framskjuts betalningsdagen för krediten, räntorna på den och kostnaderna i
anslutning till skötseln av krediten till följande bankdag. Då

Om gäldenären har blivit tvungen att ersätta banken för
förhöjda kostnader, har gäldenären rätt att säga upp kreditavtalet i enlighet med punkt 15.
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8 Bankens rätt att ändra krediträntan
Banken har rätt att höja kreditens marginal eller räntan på
en kredit med fast ränta till följd av att bankens kapitalanskaffningskostnader ökat, dock med högst tre (3) procentenheter under lånetiden.
"Upplåningskostnader" avser den marginal som banken
betalar för sin långfristiga upplåning.
Banken ska underrätta gäldenären om höjningen minst två
(2) månader innan höjningen träder i kraft. Gäldenären har
rätt att innan höjningen träder i kraft säga upp krediten
genom att i övrigt iaktta villkoren i punkt 15.
Om en speciallag innehåller bestämmelser om krediten och
bestämmelsen om krediträntan ändras eller myndigheterna
beslutar om en ändring av räntan med stöd av lagen i
fråga, har banken rätt att ändra krediträntan lika mycket.

9 Begränsningar i användningen av krediten
Banken har rätt att förhindra gäldenären att använda och
ta ut den kredit som är ansluten till kontot, om
a)
b)
c)

det finns skäl att misstänka att krediten använts obehörigt eller bedrägligt,
någon av de speciella förfallogrunderna i punkt 14 i de
här villkoren för kontokredit föreligger, eller
banken har sänt gäldenären ett meddelande om uppsägning av krediten.

Banken underrättar omedelbart gäldenären om att den
kredit som är ansluten till kontot har spärrats. Gäldenären
och en person med rätt att använda krediten är i så fall
skyldiga att lämna de instrument som krediten kan användas med tillbaka till banken.

11 Spärrning av kontot på grund av
meddelande av utmätningsman
Om en utmätningsman underrättar banken om ett betalningsförbud som gäller krediten, har banken rätt att omedelbart spärra kontot och förhindra att krediten används.
Banken underrättar omedelbart gäldenären om att kontot
har spärrats. Gäldenären och en person med rätt att använda krediten är i så fall skyldiga att lämna de instrument
som krediten kan användas med tillbaka till banken. Banken har i så fall rätt att säga upp avtalet att upphöra och
krediten till återbetalning i enlighet med punkt 14 i de här
villkoren för kontokredit.

12 Gäldenärens samarbetsskyldighet
Gäldenären ska genom sina handlingar medverka till att
fullgöra de förpliktelser som följer av kreditförhållandet.
Gäldenären är i synnerhet skyldig att:
a)

b)
c)

d)
e)

10 Spärrning av konto på grund av säkerhetsställares ansvarsbegränsning.
Den som är enskild borgensman för kreditavtalet kan så
länge som avtalet gäller meddela en tidpunkt, efter vilken
den inte svarar för uttag av ny kredit. Vid tredjemanspant
har en enskild pantsättare rätt att meddela en tidpunkt, efter vilken panten inte längre svarar för uttag av ny kredit.
Då banken fått ett meddelande om ansvarsbegränsningen
har banken rätt att omedelbart spärra kontot och förhindra
att krediten används. Banken underrättar omedelbart gäldenären om att kontot har spärrats. Gäldenären och en
person med rätt att använda krediten är i så fall skyldiga
att lämna de instrument som krediten kan användas med
tillbaka till banken. Banken har i så fall rätt att säga upp
avtalet att upphöra och krediten till återbetalning i enlighet
med punkt 14 i de här villkoren för kontokredit.

f)

se till att uppgifter i anslutning till kreditförhållandet
som gäldenären eller gäldenärens företrädare gett till
banken till väsentliga delar har korrekt innehåll och att
banken inte undanhållits någon väsentlig uppgift,
se till att gäldenären inte har brutit mot kreditvillkor,
för sin verksamhet skaffa de myndighetstillstånd som
behövs och att i sin verksamhet iaktta lagar, myndighetsbeslut och myndighetstillstånd, som om de inte
skaffas eller iakttas kan inverka negativt på gäldenärens förmåga att klara av sina förpliktelser enligt kreditförhållandet,
se till att gäldenärens affärsrörelse är tillräckligt tryggad med skadeförsäkringar, avbrottsförsäkringar och
övriga försäkringar som rimligen kan krävas,
se till att de av gäldenärens förpliktelser som baserar
sig på kreditförhållandet har minst samma förmånsrätt
som gäldenärens övriga nuvarande och framtida förpliktelser som saknar säkerhet, med undantag av sådana förpliktelser, vilkas förmånsrätt baserar sig på
tvingande bestämmelser i lag,
se till att gäldenären, en borgensman, en ställare av
säkerhet, ett företag som ingår i gäldenärens koncern
eller som står under gäldenärens bestämmande inflytande, den direkta eller indirekta ägaren till gäldenären, den som är styrelseledamot eller verkställande direktör eller den som, så vitt gäldenären vet och förstår,
är direktör, anställd, firmatecknare eller annan företrädare för någon av de tidigare nämnda
i.
inte är föremål för internationella sanktioner eller
handlar för en fysisk eller juridisk person som är
föremål för Internationella sanktioner,
ii.
iakttar tillämpliga internationella sanktioner,
iii. inte direkt eller indirekt lånar ut, överlåter eller
på något annat sätt gör det möjligt att använda
medel från krediten eller egendom som ställts
som säkerhet för krediten för affärsverksamhet
som är föremål för internationella sanktioner el-
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g)

ler att lämna ut sådana medel till fysiska eller juridiska personer som är föremål för internationella sanktioner och
iv. inte medvetet gör det möjligt att ens delvis betala
krediten med medel som har sitt ursprung i affärsverksamhet som är föremål för internationella sanktioner eller hos fysiska eller juridiska
personer som är föremål för internationella
sanktioner.
Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella
sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts,
administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta
staterna, Förenade kungariket eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna eller administrativ
frysning av tillgångar på beslut av Centralkriminalpolisen i Finland och
förbinda sig till att gäldenären eller ett företag som ingår i gäldenärens koncern inte fusioneras med ett annat företag, inte fungerar som övertagande företag i
en fusion, inte förenar sin verksamhet med ett annat
företag genom att bilda ett nytt företag, inte upplöser
sig eller inte avtalar om delning eller något annat motsvarande företagsarrangemang utan att på förhand ha
fått samtycke av banken för det.

f)

g)

14 Krav på återbetalning av kredit
Banken har rätt att då en förfallogrund uppkommit eller
när som helst efter det genom att underrätta gäldenären
om det upphäva den outnyttjade delen av krediten, bestämma att krediten jämte ränta och övriga belopp som
ska betalas i enlighet med kreditvillkoren helt eller delvis
har förfallit till betalning och omedelbar återbetalning samt
realisera alla säkerheter för krediten.
Förfallogrunderna är:
a)

Gäldenärens samarbetsskyldighet ska vara uppfylld vid
varje tidpunkt fram till det att bankens fordringar enligt
kreditförhållandet helt och slutligt är betalda till banken.

13 Gäldenärens informationsskyldighet

b)

Gäldenären ska ge banken:
a)

b)

c)
d)
e)

gäldenärens och, om gäldenären bildar en koncern,
koncernens reviderade bokslut med noter genast då
bokslutet färdigställts, dock senast inom 30 dagar efter
den tidpunkt då bokslutet enligt lagen ska vara färdigt.
Banken har vid behov rätt att be gäldenären lämna in
ett bokslut som är mer omfattande än det bokslut som
gäldenären enligt bokföringslagen är skyldig att upprätta;
ett meddelande om att det finns en grund för uppsägning av krediten omedelbart då gäldenären fått vetskap om grunden och information om eventuella åtgärder som vidtagits för att korrigera grunden samt på
bankens begäran en skriftlig bekräftelse på att det inte
finns någon grund för uppsägning av krediten,
handlingar som vid respektive tidpunkt behövs för att
iaktta bestämmelserna om kundkontroll och övriga
uppgifter utan dröjsmål på bankens begäran,
uppgifter om ändringar i sitt namn, sin adress och sin
övriga kontaktinformation utan dröjsmål,
uppgifter på förhand om ändringar som väsentligt påverkar affärsrörelsen (bland annat ändringar i företagsform eller bransch, nedläggning av affärsrörelse
eller väsentlig utvidgning eller inskränkning av den,
ändring i gäldenärens ekonomiska intressegemenskap

eller ägarbas, gäldenärens väsentliga innehav och förbindelser i andra företag, dröjsmål med betalningar,
uppsägnings- och indrivningsåtgärder samt ansökan
om företagssanering eller konkurs) eller, om ingen förhandsinformation finns, senast då ändringen skett,
utan dröjsmål på bankens begäran andra uppgifter
som banken behöver om den finansiella ställningen eller affärsrörelsen hos gäldenären, gäldenärens koncern
eller företag eller personer som står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap till gäldenären eller koncernen, och
utan dröjsmål övriga uppgifter som gäldenären ger
sina andra borgenärer.

c)
d)

e)
f)

gäldenären och en person med rätt att använda krediten använder ett kort eller något annat instrument
som krediten kan användas med så att kreditgränsen
överskrids eller så att kreditbeloppet överstiger den
kreditgräns som avtalats då provisionen eller räntan
eller andra avtalsenliga avgifter debiterats,
gäldenären underlåter att till banken betala kreditavtalsenliga amorteringar, ränta, provision eller en annan
betalning enligt kreditvillkoren, frånsett om underlåtelsen beror enbart på ett skäl som gäldenären inte kan
påverka och betalning har skett inom tre (3) bankdagar
efter förfallodagen,
gäldenären eller någon av gäldenärerna avlider,
gäldenären eller borgensmannen för krediten lägger
ned sin affärsrörelse eller en väsentlig del av den, avförs ur handelsregistret eller byter till en väsentligt annan bransch eller om en väsentlig förändring skett i
gäldenärens eller borgensmannens ägarbas eller om
den ansvariga bolagsmannen i ett personbolag som
utgör borgensman för krediten har avlidit,
gäldenären har inte fullgjort sin samarbetsskyldighet
enligt punkt 12,
gäldenären, borgensmannen för krediten, ett företag
som ingår i samma koncern som gäldenären eller ett
företag eller en person som står i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap till gäldenären (i) har försummat
att fullgöra vilken som helst annan betalningsförpliktelse till banken eller någon annan borgenär på förfallodagen och inte rättar till sitt dröjsmål inom den tid
som avtalats i det avtal som gäller betalningsförpliktelsen i fråga och betalningsförpliktelsen fortfarande inte
är fullgjord eller (ii) har överträtt villkoren för vilket
som helst annat avtal så att betalningsförpliktelsen har
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sagts upp eller kan sägas upp till återbetalning i förtid
av banken eller någon annan borgenär,
g) gäldenären, borgensmannen för krediten, ett företag
som ingår i samma koncern som gäldenären eller ett
företag eller en person som står i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap till gäldenären söks eller söker sig i
konkurs, företagssanering eller likvidation, ställer in
betalningar, omstrukturerar förpliktelser eller inte klarar av att fullgöra betalningar som förfaller eller medger att den är insolvent,
h) gäldenären eller borgensmannen för krediten iakttar
inte en lagakraftvunnen dom eller ett administrativt
förordnande eller om gäldenären eller en borgenär för
borgensmannen för krediten vidtar grundade utsöknings- eller säkringsåtgärder eller andra grundade
verkställighetsåtgärder som gäller förbindelser, förmögenhet, rättigheter eller inkomster som tillhör gäldenären eller borgensmannen för krediten,
i) någon kreditvillkorsenlig handling blir för gäldenären
eller borgensmannen för krediten helt eller delvis
lagstridig, ogiltig eller overkställbar,
j) den finansiella ställningen försämras betydligt för gäldenären, borgensmannen för krediten, ett företag som
ingår i samma koncern som gäldenären eller ett företag eller en person som står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap till gäldenären så att banken kan
anse att det äventyrar fullgörelsen av förpliktelser enligt kreditvillkoren,
k) om en rättegång, ett skiljeförfarande, en administrativ
eller någon annan rättslig åtgärd är anhängig gentemot gäldenären, ett företag som ingår i gäldenärens
koncern eller, om gäldenären har vetskap om det, ett
företag eller en person som står i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap till gäldenären,
l) en tidsbunden borgen för krediten upphör,
m) en säkerhet för krediten realiseras eller banken anser
att värdet på en säkerhet för krediten har försämrats
väsentligt jämfört med dess värde på dagen för underteckning av kreditavtalet eller banken upptäcker att
avtalsenlig betalning av krediten eller räntan på den är
äventyrad, och gäldenären ger inte banken inom en
frist på minst en (1) månad som banken skilt satt ut
ger banken en godtagbar tilläggssäkerhet eller amorterar krediten med ett belopp som banken meddelat
skriftligt.

Banken har rätt att säga upp ett kreditavtal som gäller tills
vidare att upphöra en (1) månad efter uppsägningen. Hela
krediten förfaller till återbetalning efter uppsägningstiden.

Då gäldenären försätts i konkurs förfaller krediten och de
övriga betalningarna enligt kreditvillkoren till betalning
omedelbart vid den tidpunkt då gäldenären försätts i konkurs utan separat meddelande från banken.

Gäldenären har inte rätt att överföra sina rättigheter eller
skyldigheter enligt kreditförhållandet på tredjeman.

15 Hur avtalet upphör
Ett tidsbundet kreditavtal upphör och krediten förfaller till
återbetalning på den förfallodag som angetts i kreditavtalet. Krediten kan inte längre användas på förfallodagen.

Gäldenären har rätt att säga upp ett kreditavtal som gäller
tills vidare att upphöra med omedelbar verkan.
De speciella förfallogrunderna för krediten finns i punkt 14
i de här villkoren för kontokredit.
En uppsägning från gäldenärens sida träder i kraft då gäldenären till banken eller bankens order har betalt det använda kreditkapitalet med upplupen ränta, provision,
dröjsmålsränta samt avgifter och provisioner som ansluter
sig till återbetalningen av krediten jämte skötseln av krediten och kontot.
Då kreditavtalet upphört har gäldenären inte rätt att använda eller ta ut krediten och alla instrument som krediten
kan användas med ska lämnas tillbaka till banken.
Borgensmän och tredjemanspantsättare har rätt att betala
kreditkapitalet, räntan, provisionerna, dröjsmålsräntan
samt de avgifter och provisioner som ansluter sig till återbetalningen av krediten jämte skötseln av krediten och
kontot, varvid avtalet upphör att gälla.

16 Bankens likviditet eller kapitaltäckning
Banken har rätt att säga upp krediten till omedelbar återbetalning efter att först ha hört den myndighet som utövar
tillsyn över banken och informerat gäldenären om det
skriftligt, om det krävs för att bevara bankens likviditet eller
kapitaltäckning på en nivå i enlighet med lagen.

17 Gäldenärens exponeringar i bankens
kapitalbas
Om de sammanlagda åtagandena för gäldenären och ett
företag eller en person som står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap till gäldenären överstiger maximibeloppet
för exponeringar mot kunder i lagstiftningen om kreditinstitut, har banken rätt att säga upp krediten eller en del av
den till återbetalning inom en frist som banken sätter ut.
Fristen ska dock alltid vara minst lika lång som den längsta
frist som lagen tillåter.

18 Överföring

Kreditvillkoren begränsar inte bankens rätt att (i) överföra
bankens rättigheter eller skyldigheter enligt kreditförhållandet till tredjeman, (ii) ställa bankens fordringar enligt kreditförhållandet till säkerhet för sådan finansiering som banken eventuellt får från Finlands Bank, Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken eller något annat motsvarande institut eller
att (iii) ställa bankens fordringar enligt kreditförhållandet
som säkerhet för säkerställda obligationslån.
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19 Utlämnande av information

20 Avtalsvillkorens avskildhet

Banken har rätt att lämna ut och skaffa upplysningar om
gäldenären i enlighet med den lagstiftning som gäller vid
respektive tidpunkt.

Om ett av kreditvillkoren till följd av en lag som ska tillämpas till någon del är eller blir lagstridigt, ogiltigt eller overkställbart, inverkar det inte på övriga kreditvillkors lagenlighet, giltighet eller verkställbarhet.

Banken har rätt att för borgensmannen för krediten eller
den som ställt säkerhet för krediten uppge omständigheter
som påverkar gäldenärens betalningsförmåga eller omständigheter som kan antas ha betydelse för borgensmannen för krediten eller den som ställt säkerhet för krediten.
Banken har rätt att lämna ut upplysningar om försummelser av gäldenärens avtalsenliga betalningsförpliktelser till
sett kreditupplysningsregister.

21 Åberopande av avtalsvillkor
Om banken inte utnyttjar någon rättighet som tillkommer
den enligt det här kreditavtalet, har banken inte avstått
från rättigheten, utan har rätt att utnyttja den senare.

22 Rätten till ändringar
Banken har rätt att ändra kreditavtalet på det sätt som avtalats i Allmänna kontovillkor för företag och samfund.

