
 
 

Stabelo AB Mejla: bolan@stabelo.se Ring: 010-410 35 00 
Sturegatan 15 
114 36 Stockholm 

1 

 

Lånelöfte från Stabelo 
 
Gäller för bostad    Lånelöfte   
Exempeladress 44, 112 69 Stockholm  3 200 000 kr     
Avgift: 4 320 kr     
 
Gäller för     Giltigt till 
Anna Andersson    2023-05-03  
800923-XXXX 
 
 

Tänk på! Innan du skriver kontrakt för din nya bostad behöver du göra en fullständig låneansökan och få din 

nya bostad godkänd av oss.  

Villkor för ditt lånelöfte 

• Lånelöftet förutsätter att de uppgifter du lämnade i din lånelöftesansökan är korrekta och att din 

återbetalningsförmåga inte har försämrats sen utfärdandet av lånelöftet.  

• Lånelöftet gäller köp av eget permanentboende upp 60 % av bostadens värde.  

Vi belånar inte fritidshus. 

• Vid köp av fastighet tillkommer kostnader för lagfart och pantbrev. 

• Vi belånar ej lägenheter i oäkta bostadsrättsföreningar 

Innan kontraktsskrivning för din nya bostad 
• Innan du skriver kontrakt för din nya bostad behöver du göra en fullständig låneansökan och få din nya 

bostad godkänd av oss. Det gör du enkelt via Mina Sidor.  

• Vid den fullständiga bolåneansökan gör Stabelo en slutlig kreditprövning och en bedömning av din nya 

bostad.  

• Vanligtvis behöver du med olika underlag styrka din ekonomi, kontantinsatsens ursprung, 

köpekontrakt av den nya bostaden och eventuellt säljkontrakt av din befintliga bostad.  

• Val av bindningstid sker vid den fullständiga låneansökan efter du vunnit budgivningen. 

 

Övriga villkor 
• Försäljningskontrakt på nuvarande boende senast 3 veckor innan tillträde av nytt boende.  

• Lånelöftet gäller under förutsättning att fullständig kundkännedom om låntagare kan genomföras 

enligt gällande anti-penningtvättsregelverk. 

• Bostaden ska förmedlas via registrerad fastighetsmäklare. 

 
Lycka till med din bostadsaffär!   
 
Vänliga hälsningar  

Bolåneteamet på Stabelo  



 
 

Stabelo AB Mejla: bolan@stabelo.se Ring: 010-410 35 00 
Sturegatan 15 
114 36 Stockholm 

2 

 
 
Fullständiga villkor för lånelöfte 
2022-11-01 
 
 

1. ALLMÄNT 

Lånelöftet gäller kredit på de villkor Stabelo erbjuder vid 
utbetalningstillfället för aktuellt ändamål.  
 
 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÅNELÖFTE 

För lånelöftet gäller nedanstående förutsättningar 
 
A. Återbetalningsförmåga med mera 

Lånelöftet grundas på en preliminär bedömning av 
låntagarens återbetalningsförmåga och kreditvärdighet, 
som är baserad på bland annat uppgifter om låntagarens 
ekonomiska förhållanden och familjeförhållanden ställda 
i förhållande till antagna levnadsomkostnader, kostnader 
för krediten och det krediten avser att finansiera. Skulle 
det under lånelöftets angivna giltighetstid inträffa 
förändringar i de förutsättningar som lånelöftet baseras 
på, som innebär att låntagaren enligt vår bedömning inte 
längre har återbetalningsförmåga eller kreditvärdighet 
för lånet, är lånelöftet förfallet och upphör således att 
gälla. Detsamma gäller om låntagaren lämnat uppgifter 
som är felaktiga eller ofullständiga. 
 
Vid den slutliga bedömning som sker inför begäran om 
utbetalning av lån enligt lånelöftet görs en ny prövning 
av låntagarens återbetalningsförmåga och 
kreditvärdighet enligt de bedömningsgrunder vi då 
tillämpar. Skulle låntagarens återbetalningsförmåga eller 
kreditvärdighet härvid ha försämrats, exempelvis på 
grund av förändrade ekonomiska förhållanden hos 
låntagaren, förändringar i standardiserad beräkning av 
levnadsomkostnader eller på grund av att kostnader för 
krediten eller det krediten avser att finansiera ökat i 
förhållande till vad som tidigare antagits, kan Stabelo 
besluta att inte bevilja lån, alternativt reducera det 
utlovade lånebeloppet. 
 
 
B. Säkerhet 

Lånelöftet gäller alltid under förutsättning att en enligt 
Stabelos bedömning godtagbar säkerhet lämnas för 
lånet enligt de bedömningsgrunder Stabelo tillämpar vid 
utbetalningstillfället. Till grund för bedömning av 
säkerhetens värde ska ligga en av bolaget godkänd 
värdering. Om det pris låntagaren avser att betala för 
köpeobjektet inte överensstämmer med bolagets 
värdering äger bolaget rätt att reducera det utlovade 
lånebeloppet, alternativt frånträda lånelöftet i sin 
helhet. Köpekontrakt avseende ny bostad bör därför inte 
undertecknas innan Stabelo givits tillfälle till slutlig 
prövning av finansieringen.  
 

. 
 

 
C. Befintlig bostad 

Om lånelöftet avser finansiering av bostad som skall 
ersätta befintligt boende gäller, om ej annat angetts, att 
befintlig bostad måste försäljas innan utbetalning av lån 
enligt lånelöftet kan ske. Detta innebär att bindande 
försäljningskontrakt avseende den befintliga bostaden 
måste uppvisas för Stabelo innan utbetalning av lån för 
den nya bostaden kan ske.  
 
 

3. ÖVERLÅTBARHET 

Lånelöftet gäller endast för den eller de som lånelöftet 
är utställt till och får inte, helt eller delvis, överlåtas till 
annan. 
 
 

4. ANSVARSBEGRÄNSNING 

Om svenskt eller utländskt lagbud, svensk 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, 
bojkott, lockout eller annan liknande omständighet 
medför att utbetalning av krediten omöjliggörs eller 
avsevärt försvåras, upphör lånelöftet att gälla under den 
tid omständigheten föreligger. Förbehållet i fråga om 
strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om 
bolaget själv är föremål för eller vidtar sådan 
konfliktåtgärd. Den tid under vilken lånelöftet gäller, 
förlängs inte med anledning av att sådan omständighet 
föreligger eller förelegat. Motsvarande regler gäller vid 
brist/fel i elförsörjningen, fel i teleförbindelser eller i 
teknisk utrustning, som tillhör annan än bolaget och 
bolaget inte har kontroll över. Skada som uppkommit i 
andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av bolaget 
om detta varit normalt aktsam. 
 
 

INFORMATION OM BEHANDLING AV 

PERSONUPPGIFTER 

För information om vår behandling av personuppgifter, 
vänligen se vår hemsida https://www.stabelo.se/villkor-
och-policy.  
 
 

KLAGOMÅL OCH TVIST 

Om du är missnöjd med oss ska du framföra ditt 
klagomål och eventuella krav på ersättning utan 
dröjsmål efter att du har uppmärksammat eller på goda 
grunder kan anses borde ha uppmärksammat den 
omständighet som klagomålet gäller. Klagomål bör i 
första hand framföras till Stabelo, på bolan@stabelo.se. 
 
Du har också möjlighet att vända till dig Allmänna 
reklamationsnämnden på www.arn.se eller Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. 
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