Skuldebrev
Till
Fullständigt namn

 den …………………

betalar jag



vid anfordran



…… månader efter uppsägning



enligt följande amorteringsplan:
Beloppet skall varje

 år

 halvår

 kvartal

 månad

betalas av med ……… kr med början den …………………

Belopp i siffror

Bokstavera belopp

SEK

SEK


med …… % ränta årligen tills skulden betalats.



Ingen ränta skall betalas.

Låntagaren har rätt att betala skulden i förtid.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning och namnförtydligande

Bevittnas
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning och namnförtydligande

Namnteckning och namnförtydligande

Detta dokument finns att köpa på Juridikfokus.se. Mångfaldigande för ej ske utan Juridikfokus tillstånd.

Kommentar till enkelt skuldebrev
Detta skuldebrev är ett så kallat enkelt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ställt till den person som
anges i skuldebrevet.
Amortering (avbetalning)
Amortering av skulden måste antecknas på själva dokumentet, men det kan även vara bra att låntagaren
(gäldenären) 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
långivaren (borgenären) 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 långivaren rätt till dröjsmålsränta. Man kan avtala om hur hög denna ska
vara.
Betalar inte låntagaren skulden eller amorteringarna i tid har långivaren rätt till dröjsmålsränta. Har man
inte kommit överens om annat utgår dröjsmålsränta med ett belopp 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 långivaren förlora rätten att kräva återbetalning av ett lån. Detta gäller efter tio år då både
låntagare och långivare är privatperson, om inte:
• Låntagaren bekräftar skulden – t ex genom att skriva under ett avtal, lova att betala, betala amortering
eller ränta.
• Långivaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller en betalningspåminnelse.
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