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Kreditvillkor 
Mellan kredittagare och kreditgivaren Leep AB ingås avtal om kredit på följande villkor.  

Ändamål med krediten 
Kredit ska avse delbetalning av kostnaden för utbildningar och/eller 
tillhörande utrustningspaket enligt separat utbildningsavtal mellan 
kredittagare och kreditgivare. 

Kreditprövning 
Kreditgivaren gör en kreditprövning av kredittagare och i förekommande fall 
borgensman för att pröva dessas förutsättningar att fullgöra sitt 
betalningsåtagande enligt detta kreditavtal. Kredittagaren är medveten om 
vikten av att hushållsekonomin lämnar utrymme för kostnader för den tagna 
krediten. Detsamma gäller i förekommande fall borgensman. 

Ångerrätt 
Enligt konsumentkreditlagen har kredittagare ångerrätt för kreditavtalet. 
Ångerfristen är 14 dagar och räknas från när du fått kreditavtalet, eller vid digital 
signatur, när du signerat kreditavtalet. Vill du utnyttja din ångerrätt ska du skicka 
kreditgivaren ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet 
(t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att hinna utöva din ångerrätt i tid 
räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten 
innan ångerfristen gått ut. Skicka ditt meddelande till Leep AB, Kalendegatan 
10, 211 35 Malmö. Eller mejla till kontakt@leep.se. Konsumentverket har tagit 
fram en standardblankett för utnyttjande av ångerrätt. Du kan använda det 
formuläret men måste inte använda det. Formuläret finns att ladda ner på 
Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se).  

Kapitalbelopp, ränta, kreditkostnad och avgifter 
Sammanlagt kreditbelopp, kreditens löptid, räntekostnad, faktureringsavgift och 
effektiv ränta framgår av kreditavtalet. Kredittagaren avbetalar krediten genom 
rak amortering, Betalning ska ske på av kreditgivaren angivet förfallodatum 
varje kalendermånad till dess skulden är reglerad.  

Kontantinsats 
För köp överstigande 40 000 kr ska kredittagaren erlägga kontantinsats på 
minst 20 procent av kostnaden för köpet. 

Ränta 
För kredit understigande 40 000 kr utgår ej ränta. För kredit överstigande 
40 000 kr är räntan 5%. Ränta betalas månatligen och ska vara 
kreditgivaren tillhanda den siste varje månad. 

Säkerhet 
Kredit under 40 000 kr utan särskild säkerhet men kan i individuella fall vara 
förenat med krav på borgensman. Kredit över 40 000 kr krav på borgensman. 
För samtliga krediter görs kreditbedömning via exempelvis UC av låntagare och 
i förekommande fall borgensman. 

Amortering 
Krediten amorteras på 6 till 72 månader. Kredit understigande 15 000 kr 
kan delbetalas på max 12 månader. Kredit på mellan 15 000 och 40 000 
kr kan delbetalas på upp till 24 månader. Kredit överstigande 100 000 kr 
kan delbetalas på upp till 72 månader (6 år). 

Vid sen betalning 
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte görs i tid ska kredittagaren 
betala dröjsmålsränta enligt lag på förfallet belopp tills dess betalning sker. 
Kreditgivaren har rätt att till beloppet lägga påminnelseavgift om 50 kr. 
Kredittagaren ska därutöver ersätta kreditgivaren för kostnader för att 
bevaka och driva in fordran om så  krävs.  

Vid utebliven betalning 
Vid upprepad utebliven betalning upphör kreditavtalet att gälla och hela 
krediten samt ansamlade räntor, avgifter och andra tillkommande kostnader för 
att driva in fordran förfaller till omgående betalning.  

Betalning av förfallna belopp 
Senast på respektive förfallodag ska kredittagaren till kreditgivaren betala 
amortering, ränta för tiden från närmast föregående förfallodag till och 
med aktuell förfallodag samt fakturaavgift. Till detta kan komma 
dröjsmålsränta, påminnelseavgift och kostnad för inkassoavgifter och 
andra kostnader som tillkommer med anledning härav. 

Kredittagarens rätt till förtida återbetalning 
Kredittagaren kan alltid och utan särskild avgift betala hela eller delar av 
krediten i förtid. 

Kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid 
Kreditgivaren får säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som 
kreditgivaren själv bestämmer om kredittagaren är mer än en månad sen 
med betalning av tre eller fler fakturor. Kreditavtalet upphör då att gälla 
varvid hela krediten samt ansamlade räntor, avgifter och andra 
tillkommande kostnader för att driva in fordran förfaller till omgående 
betalning.  

Meddelande om ändrade kontaktuppgifter 
Kredittagaren ska omgående underrätta kreditgivaren om ändring av 
adress och telefonnummer. Har meddelande som rör krediten, eller 
förhållanden som sammanhänger med den, avsänts av kreditgivaren i 
rekommenderat brev till kredittagaren under den adress som är angiven i 
kreditavtalet ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda 
senast på sjunde dagen efter avsändandet. Vad som anges här gäller 
även eventuell borgensman. 

Villkor för detta avtals giltighet 
Ett kreditavtal utgör en komplettering till ett utbildningsavtal. Om ett 
utbildningsavtal ej ingås eller bryts upphör kreditavtalet att gälla. 

Borgensmans ansvar 
Ett borgensåtagande innebär att ansvara för kredittagarens förpliktelser 
gentemot kreditgivaren såsom för egen skuld till dess full betalning skett. 
Den som tecknar borgen ansvarar för att kredittagaren betalar sin skuld 
samt räntor, avgifter och andra kostnader till kreditgivaren. Om 
kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser mot kreditgivaren kan 
borgensman direkt krävas på betalning av kreditgivaren. 

SEKKI 
För standardiserad förhandsinformation om kreditvillkor, se även 
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) som går att 
läsa och ladda ner på leep.se 

Vid tvist 
Tvist om kreditavtal mellan kredittagaren och Leep AB avtal avgörs i första hand 
vid Malmö Tingsrätt. Vid tvist med kreditgivaren kan kredittagaren även få 
avtalet prövat utanför domstol, t ex Allmänna Reklamationsnämnden. Denna 
går att nå på www.arn.se 
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