
     senast den _______________

     vid anmodan

     enligt följande amorteringsplan

Adress     Postadress                                                        Telefon

sid 1

Innehavarskuldebrev

Gäldenär
Namn                                                                                                                                                   Personnummer

Adress                                                                       Telefon

Gäldenärens underskrift

Ort

Datum

Detta skuldebrev kan fritt överlåtas (säljas) mellan olika borgenärer.

Till innehavaren skall undertecknad,

Gäldenärens egenhändiga namnteckning bevittnas:
Vittne 1
Namn                                                                                                                                                           Personnummer

Adress                                                                               Telefon

Underskrift

Ort

Datum

betala ______________ kronor jämte ränta om _____%.exempel

exempel

exempel



sid 2

Innehavarskuldebrev

Vittne 2
Namn                                                                                                                                                           Personnummer

Adress                                                                               Telefon

Underskrift

Ort

Datum

exempel

exempel

exempel



Kommentar till innehavarskuldebrev

Detta skuldebrev är ett så kallat löpande skuldebrev, ställt till innehavaren. Detta innebär att gäldenären 
(låntagaren) skall betala till den som kan visa upp skuldebrevet. Amortering av skulden måste antecknas på 
själva dokumentet, men det kan även vara bra att låntagaren får ett kvitto på att amorteringen är erlagd. Då 
skulden är avbetalad bör skuldebrevet förstöras.

Ränta
Man kan avtala om att ränta ska betalas och hur hög den ska vara. Om inget avtal om ränta finns, har 
borgenären (långivaren) inte rätt att ta ränta. Det finns inga regler om hur hög räntan ska vara, men om den är 
oskälig kan lagens regler om ocker bli aktuella.

Om skulden betalas för sent har borgenären rätt till dröjsmålsränta. Man kan avtala om hur hög denna ska 
vara. 
Om inget annat avtal träffats har borgenären (långivaren), enligt räntelagen, rätt till en ränta som motsvarar 
gällande diskonto plus två procentenheter. Om inget annat avtalats ska dröjsmålsränta betalas 30 dagar efter 
förfallodagen.

Bevittning
Det är inget krav att skuldebrevet bevittnas men det kan vara klokt eftersom det underlättar bevisningen i 
samband med en eventuell tvist.

Preskription av skulder
I vissa fall kan borgenären förlora rätten att kräva återbetalning av ett lån. Detta gäller efter tio år då både 
gäldenär och borgenär är privatperson, om inte:

• Gäldenären bekräftar skulden – t ex genom att skriva under ett avtal, lova att betala, betala amortering eller 
ränta. 

• Borgenären skickar ett skriftligt betalningskrav eller en betalningspåminnelse.

exempel

exempel

exempel


