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Allmänna villkor för ICA Topplån 
      
       Juli 2016

1. Allmänt
1.1 Långivare
Med långivare avses ICA Banken AB eller den som 
efter en eventuell överlåtelse, är innehavare av 
skuldebrevet.

1.2 Låntagare
Om flera låntagare har tecknat ett gemensamt lån 
är envar låntagare solidariskt betalningsansvarig 
för lånets rätta fullgörande. Om inget annat anges
kommer långivaren vid rapportering till myndighet 
att fördela räntor på lånet med hälften på vardera 
låntagare.

1.3 Allmänna lånevillkor
De allmänna lånevillkoren för konsument gäller 
för lån för bostadsändamål, som har en löptid 
om högst trettio år och en ränta som är bunden 
under en viss del av avtalstiden. Villkoren för lånet 
bestäms av skuldebrevet samt den villkorsbilaga 
och de allmänna lånevillkor som båda vid var tid 
gäller för lånet. Villkorsbilagan anger bl a gällande 
ränte- och amorteringsvillkor samt förfallodagar. 
Villkorsbilagan kan komma att utfärdas senare än 
skuldebrevet och efter lånets utbetalning. Bilagan 
ska utfärdas snarast möjligt efter det att vill-
koren för lånet bestämts. Krediten utbetalas på 
det sätt och vid den tidpunkt som Banken och 
Kredittagaren kommer överens om. Låntagaren 
bekräftar genom sin underskrift av skuldebrevet 
att denne är införstådd med att skuldebrevet 
med tillhörande säkerheter kan komma att över-
låtas till annan, t ex genom s k värdepapperisering. 
Skuldebrevet kan även komma att pantsättas. 
Långivaren kommer i sådana fall att meddela 
låntagaren vad denne har att iaktta. Låntagaren 
och pantsättaren medger att långivaren för admi-
nistration av lånet får lämna personuppgifter och 
uppgifter om lånet och dess säkerhet till med lån-
givaren samarbetande bank, kreditmarknadsbolag, 
försäkringsinstitut eller annat företag.

2. Lånevillkorens giltighetstid
Lånet förfaller i sin helhet till betalning den dag som 
i villkorsbilagan anges som slutbetalningsdag
(lånets löptid). Förändringar av amorterings vill-
kore n under löptiden påverkar inte slutbetalnings-
dagen. Lånets löptid är indelad i villkorsperioder 
som i sin tur är indelade i räntebindningsperioder. 
Villkorsperioder och räntebindningsperioder anges 
i villkorsbilagan. Ny villkorsperiod inträder på vill-
korsändringsdag. För ny villkorsperiod kommer 
lånet att löpa med de lånevillkor (allmänna lånevill-
kor för konsument och villkor i övrigt) som långiva-
ren allmänt tillämpar för lån av ifråga varande slag 
på villkorsändringsdagen. Därvid kan räntevillkoren 
komma att ändras. Låntagaren erhåller i samband 
med villkorsändringsdag/ränteändringsdag ny vill-
korsbilaga vilken, tillsammans med eventuellt nya 
gällande allmänna lånevillkor för konsument, till-
ställs låntagaren snarast efter det att villkoren för 
lånet bestämts. Långivaren och låntagarens rätt att 
säga upp lånet till viss villkorsändringsdag regleras 
i punkt 17 a).

3. Ränta
Låntagaren skall betala ränta till långivaren efter en 
årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestå-
ende lånebelopp. Räntesatsen fastställs på lånets 
utbetalningsdag. Räntesatsen fastställs därefter 
på nytt på respektive periods villkorsändringsdag. 
Räntan utgår från och med utbetalningsdagen och 
beräknas enligt den räntesats och de grunder som 

långivaren vid var tid tilllämpar för lån av detta 
slag. Räntan för lånet är fast vilket innebär att rän-
tesatsen är bestämd för räntebindningsperioden. 
För lån med cirka tre månaders bindningstid sker 
ränteändring på ränteändringsdag och ränta utgår 
från och med denna. Sker ränteändring på annan 
dag än ränte förfallodag kan debitering för närmast 
följande förfallodag göras efter den räntesats som 
gällde före ändringen. Detta justeras genom tillägg 
eller avdrag på nästföljande förfallodags avi. Med 
effektiv ränta avses lånekostnaden angiven som 
en årlig ränta, d v s räntesatsen per år beräknad 
på lånebeloppet med beaktande av delbetalningar 
under lånets löptid. Uppgift om vad den effektiva 
räntan uppgår till framgår av villkorsbilagan.

4. Dröjsmålsränta
Om betalning avseende detta lån inte fullgörs på 
bestämd tid, ska låntagaren utöver ovan angiven 
ränta, erlägga en särskild dröjsmålsränta på det till
betalning förfallna beloppet till dess full betal-
ning sker. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för 
lånet gällande räntesatsen med ett tillägg av åtta 
procentenheter. Dock beräknas dröjsmålsränta för 
kredit vilken förfallit i sin helhet med räntesats som 
baseras på Riksbankens vid var tid gällande repo-
ränta jämte ett tillägg om åtta procenten heter.

5. Avgifter och kostnader
Långivaren får ta ut avgifter för lånet som ersätt-
ning för de kostnader som långivaren har för 
lånet (t ex uppläggnings- och aviseringsavgifter) 
Låntagaren är skyldig att betala en sådan avgift 
först när åtgärden som den avser har blivit utförd. 
De avgifter för lånet som låntagaren ska betala till
långivaren är angivna i villkorsbilagan. Långivaren 
får med omedelbar verkan ändra en avgift för lånet 
i den mån dennes kostnader för den åtgärd
som avgiften avser har förändrats. Långivaren 
lämnar meddelande om förändrade avgifter för 
lånet antingen genom ett särskilt meddelande till 
låntagaren eller genom annonsering i dagspres-
sen. Om meddelande lämnas genom annonsering, 
lämnas också meddelande i följande avisering. 
Utöver avgifter för lånet, får långivaren ta ut avgif-
ter som är hänförliga till att låntagaren har nyttjat 
en tilläggstjänst eller att han inte har följt lånevill-
koren eller annan liknande omständighet (t ex på-
minnelseavgift). Långivaren får också ta ut avgif-
ter avseende arbete och utlägg för att anskaffa, 
bevara och ta i anspråk avtalade säkerheter samt 
för att bevaka och driva in långivarens fordran hos 
låntagaren eller annan (t ex borgensman) som 
är betalningsskyldig för lånet. Långivaren lämnar 
upplysningar om dessa avgifter. De i föregående 
stycke nämnda avgifterna utgår med de belopp 
som långivaren vid var tid tillämpar.

6. Totala beloppet att betala
”Det totala beloppet som ska betalas” för lånet är 
summan av lånebeloppet och låntagarens samlade 
kreditkostnader. Det totala beloppet som anges i 
avtalet ger endast en indikation på vad det totala 
beloppet kan komma att bli. Eftersom bolån löper 
under lång tid och är indelat i villkorsperioder för 
vilken räntesatsen fastställs vid respektive villkors-
ändringsdag kan det totala beloppet för lånet inte 
förutses vid tidpunkten för skuldebrevets upprät-
tande. Det totala beloppet beräkna s istället utifrån 
de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för 
skuldebrevets upprättande och bör endast ses 
som ett exempel.

7. Avräkningsordning
Vid betalning har långivaren rätt att avräkna samt-
liga på lånet till betalning förfallna avgifter, kost-
nader, dröjsmålsräntor och räntor innan avräkning 
sker på kapitalskulden.

8. Ägarbyte (och övertagande av lånet)
Lånet kan inte övertas av annan utan långivarens 
skriftliga medgivande därom. Detta gäller även 
när flera som gemensamt har lån önskar att en av 
dessa ensam övertar lånet. Ny ägare till pantsatt 
egendom får överta lånet endast efter långivarens 
särskilda medgivande varvid ny kreditprövning 
först skall ske. Vid ägarbyte skall låntagaren därför i 
god tid före den planerade överlåtelsen underrätta 
långivaren. Långivarens skriftliga medgivande krävs 
även för att lånet skall kunna övertagas av annan 
varvid ny kreditprövning först skall ske. Beviljas inte 
ett övertag av lånet är den befintliga låntagaren 
alltjämt betalningsskyldig även om äganderätten 
till den pantsatta egendomen övergått till annan. 
Om låntagaren skulle överlåta den pantsatta egen-
domen utan att medgivande om övertagande av 
lånet lämnats av långivaren betraktas detta som en 
uppsägning av lånet från låntagarens sida. Lånet är 
då förfallet till omedelbar betalning.

9. Ordningsföljd mellan säkerheter
Fullgör låntagaren inte sina förpliktelser enligt skul-
debrevet får långivaren bestämma i vilken ord-
ningsföljd säkerheter (pant, borgen m m) ska tas 
i anspråk.

10. Pantsättarens vård av pantsatt egendom
Pantsättaren äger inte utan långivarens med-
givande låta väsentligt förändra pantsatt egen-
dom. Pantsättaren äger inte heller utan långivarens 
medgivande använda egendomen för ändamål 
som väsentligt avviker från det som förutsatts vid
lånets beviljande. Finner långivaren att bestäm-
melserna i denna punkt åsidosatts på sådant sätt 
att egendomens värde avsevärt försämrats, är 
lånet förfallet till omedelbar betalning, om lån-
givaren påfordrar detta.

11. Kontroll och besiktning av pantsatt egen-
dom
För kontroll av att pantsatt egendom inte sjunker 
i värde så att dess värde som säkerhet avsevärt 
försämrats äger långivaren verkställa besiktning av 
densamma, även som av pantsättaren erhålla de 
upplysningar som långivaren finner erforderliga.

12. Lösen av byggnad på tomträtt
Pantsättaren får inte utan långivarens medgivande 
efterge rätt att erhålla lösen för belånad byggnad 
och därtill hörande anläggning på tomträtt eller 
godkänna lösenvärde, om detta inte räcker till 
täckande av långivarens fordran. Om långivarens 
rätt berörs och om denne så påfordrar, ska pant-
sättaren hänskjuta frågan om lösenvärde till pröv-
ning av domstol. Pantsättaren får i sådant fall inte
yrka lägre lösenvärde än långivaren godkänner och 
inte heller underlåta att åberopa de skäl och bevis 
som långivaren önskar framförda.

13. Borgensmans rätt till pant
Är borgen såväl som pant säkerhet för lånet gäller 
följande i fråga om borgensmans rätt till panten. 
Panten ska vara säkerhet för borgensmans reg-
ressfordran (återkrav) mot låntagaren i den mån 
långivaren inte tar panten i anspråk för låntagarens 
förpliktelser enligt låneavtalet. Betalar borgensman 
på grund av sin borgen, ska han särskilt med-
dela långivaren att han betalat såsom borgensman 
och begära att detta noteras hos långivaren. Har 
borgensman fullgjort låntagarens förpliktelser på 
grund av låneavtalet och önskar han utnyttja sin 
rätt till pant enligt första stycket, äger långivaren 
välja mellan att lämna ut panten till borgensman-
nen eller att själv ombesörja realisation av pan-
ten. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns 
återkrav ska de ha rätt till panten i förhållande till 
vars och ens återkrav, såvida de inte överenskom-
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mer om annat. Borgensman har i förhållande till 
långivaren inte rätt till annan egendom, som har 
pantsatts till långivaren av låntagaren eller annan.
Har borgensman betalt till långivaren på grund av
sin borgen, får borgensmannen utnyttja sin rätt 
till pant enligt denna punkt först sedan långivaren 
fått full betalning för sin fordran enligt skulde-
brevsavtalet.

14. Pant ställd av annan än låntagaren
Pant, som annan än låntagaren pantsatt som 
säkerhet för lånet, gäller endast som säkerhet för
låntagarens förpliktelser på grund av lånet, såvida
inte annat angivits. Borgensman har inte i förhål-
lande till långivaren på grund av sin borgen någon 
rätt till pant som annan än låntagaren pantsatt 
som säkerhet för lånet, såvida inte borgensman-
nen underrättat långivaren om och styrkt sin 
rätt till sådan pant. Långivaren har rätt att – utan 
minskning i rätten till pant som annan än låntaga-
ren pantsatt i skuldebrevet för detta lån – utlämna 
av låntagaren eller annan ställd pant som inte 
pantsatts i skuldebrevet för detta lån. Vad som 
nyss sagts gäller även avkastning av pant, som 
pantsatts i skuldebrevet av låntagaren eller annan, 
om avkastningen är förfallen till betalning men inte 
behövs för att täcka förfallen ränta eller kostnad 
för lånet.

15. Försäkring av pantsatt egendom
Pantsatt egendom ska – så länge förpliktelse, för 
vilken panten utgör säkerhet, inte fullgjorts – vara
försäkrad hos försäkringsgivare som långivaren 
godkänner på de villkor långivaren finner erfor-
derliga. Försäkringen ska alltid omfatta brandrisk, 
såvida det inte är fråga om obebyggd tomtmark. 
Om låntagaren inte visar att försäkring gäller enligt 
ovan, har långivaren rätt att ombesörja försäkring 
på låntagarens bekostnad eller säga upp lånet till 
omedelbar betalning enligt punkt 16 första stycket 
4. Finns vid inträffad brandskada inte gällande 
brandförsäkring har långivaren rätt att till försäk-
ringsgivare, som ändå infriar lånet, överlämna och 
transportera de handlingar, skuldförbindelser och 
säkerheter som behövs för att försäkringsgivaren 
ska kunna träda i långivarens ställe mot låntagaren.
 
16. Uppsägning p g a betalningsdröjsmål m m
Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning 
vid tidpunkt som långivaren bestämmer, om någon 
av följande omständigheter föreligger;
1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål 
med betalning av ett belopp som överstiger tio 
procent av lånefordringen.
2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål 
med betalning av ett belopp som överstiger fem 
procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två 
eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål 
med betalning.
4. Säkerhet som ställts för lånet har avsevärt för-
sämrats.
5. Det står klart att låntagaren genom att avvika, 
skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt 
undandrar sig att betala sin skuld. Vill långivaren 
kräva betalning i förtid enligt punkterna 1–3 gäller 
en uppsägningstid av minst fyra veckor från den 
tidpunkt då långivaren sänder ett meddelande om 
uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren 
eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer 
låntagaren tillhanda. Har långivaren krävt betal-
ning i förtid enligt punkterna 1–3, är låntagaren 
ändå inte skyldig att betala i förtid, om denne före 
utgången av uppsägningstiden betalar vad som 
förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller 
om låntagaren vid uppsägning enligt punkterna 
4–5 genast efter uppsägningen eller inom med-

given uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet 
för lånet. Har låntagaren tidigare med stöd av 
nämnda bestämmelser befriats från skyldigheterna 
att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna.

Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs 
eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § 
Föräldrabalken upphör avtalet med omedelbar 
verkan.

17. Återbetalning och förtidslösen

a) Återbetalning med iakttagande av
uppsägningstid
Lånet kan sägas upp av endera långivaren eller 
låntagaren till upphörande på villkorsändringsdag. 
Uppsägning från långivaren ska för att vara giltig 
sändas till låntagaren i rekommenderat brev senast 
en månad före villkorsändringsdag. För uppsägning 
från långivarens sida krävs synnerliga skäl.

b) Förtidslösen
Låntagaren har rätt att i förtid lösa lånet.

c) Betalning
Vid lösendagen skall erläggas kapitalskuld jämte 
upplupen ränta och kostnader.

18. Rätt för borgensman och pantsättare att 
säga upp krediten
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgens-
åtagande och pantsättare får inte återkalla sin 
pantsättning. Borgensman och pantsättare får 
emellertid var för sig skriftligen begära att banken
säger upp krediten. Sådan uppsägning kan med-
föra att borgensman blir tvungen att betala på 
grund av sin borgen respektive att banken tar pant 
i anspråk. Har banken mottagit en sådan begäran 
om uppsägning och det enligt bankens bedömning 
föreligger grund för uppsägning enligt punkt
16 men underlåtit att inom sex veckor därefter 
säga upp krediten upphör borgensåtagandet res-
pektive pantsättningen som gjorts av den som 
begärt att krediten ska sägas upp, sex månader 
efter det kreditgivaren mottagit denna begäran. 
Detta sker dock inte, om kreditgivaren på grund 
av kredittagarens försummelse före utgången av 
sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den 
som begärt uppsägningen.

19. Hur pant tas i anspråk av Långivaren
Långivaren får ta pant i anspråk på sätt långivaren
finner lämpligt. Långivaren ska härvid förfara med
omsorg och, om så är möjligt och det enligt lån-
givarens bedömning kan ske utan förfång för lån-
givaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

20. Återställande av pantbrev
Långivaren äger, att då pantsatt pantbrev inte 
längre erfordras som säkerhet, utlämna sådan 
säkerhet till den som senast erhållit lagfart för eller 
inskrivits som ägare till den intecknade egendo-
men eller till den som eljest styrker sig ha förvärvat 
egendomen eller framför ägaren har rätt att utfå 
panten. Med utlämnande jämställs långivarens 
åtgärd att elektroniskt överföra datapantbrev via 
Lantmäteriets pantbrevssystem. Om panten även 
är pantförskriven till annan utlämnas panten till 
denne. Borgensmannens rätt enligt punkt 13 ska 
dock beaktas.

21. Återställande av skuldebrev
Om långivaren inte meddelar annat kommer 
skulde brevet att förstöras en månad efter det att 
lånet är slutbetalat såvida inte låntagaren dess-
förinnan begärt skuldebrevet tillbaka i makulerat 
skick.

22. Ansvarsbegränsning
Långivaren är inte ansvarig för skada, som beror på 
lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, 
lockout, bojkott, blockad eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lock-
out, bojkott och blockad gäller även om långivaren 
själv vidtar eller är föremål för sådan konflikt-
åtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, 
ska inte ersättas av långivaren om denne förfarit 
med normal aktsamhet. Långivaren är i intet fall 
ansvarig för indirekt skada. Är långivaren till följd 
av omständighet som anges i första stycket förhin-
drad att ta emot betalning, har långivaren för den 
tid under vilken hindret förelegat rätt till avtalad 
ränta utan tillägg av dröjsmålsränta.

23. Meddelande m m
Låntagare, pantsättare och borgensman skall 
omgående underrätta långivaren om adress-
ändring. Har meddelande som rör detta lån av 
lån givaren i rekommenderat brev avsänts till någon 
av ovannämnda personer under dennes i skulde-
brevet angivna adress eller ny adress, som är känd 
för långivaren, ska meddelandet anses ha kommit 
adressaten till handa senast på sjunde dagen efter
avsändandet. Har meddelandet sänts med telefax
eller genom datakommunikation ska det anses ha 
nått adressaten omedelbart. Om meddelandet 
sänts med bud ska det anses ha kommit adres-
saten till handa vid avlämnandet. Vad i före-
gående stycke sagts, ska inte gälla beträffande 
med delande för att förhindra preskription. Med 
verkan för alla låntagare kommer meddelanden till 
dem avseende gemensamt lån, t ex aviseringar, att 
översändas endast till en av låntagarna.

24. Behandling av personuppgifter
Låntagaren godkänner härmed att personuppgif-
ter behandlas enligt följande; Långivaren äger rätt 
att spela in eller på annat sätt dokumentera lånta-
garens kommunikation med långivaren. Inspelade 
samtal kan komma att användas i utbildnings- och 
kvalitetssyfte för tryggande av god kundservice. 
Personuppgifter som låntagaren och pantsättaren 
lämnar i samband med detta lån eller som i övrigt 
registreras i samband därmed (t ex vid kreditupp-
lysning eller övrig kreditbedömning) behandlas 
av långivaren för förberedelse och administra-
tion av den berörda tjänsten och fullgörelse av 
ingångna avtal eller sådana skyldigheter som kan 
följa av lag och förordningar. Personuppgifterna 
utgör vidare underlag för marknads- och kun-
danalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodut-
veckling, riskhantering samt – om låntagaren eller 
pantsättaren inte begärt direktreklamspärr – för 
marknads föringsändamål av långivaren och av 
samarbetande företag. Personuppgifterna kom-
mer att behandlas av långivaren samt för långi-
varens räkning av samarbetande företag – såväl 
inom som utom EU- och ESS-området – för att 
utföra tjänsten. Banken kan komma att kontrollera 
kundinformation mot sanktionslistor som Banken 
enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller 
har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att 
inte bristande förutsättningar föreligger för att 
genomföra vissa banktjänster. För information 
om vilka personuppgifte r som behandlas av lån-
givaren och för begäran om rättelse av felaktig 
eller missvisande uppgift hänvisas till: ICA Banken, 
Personuppgiftsansvarig, 504 82 BORÅS.

25. Samtycke till behandling  
av personuppgifter
Genom att acceptera lånevillkoren samtycker lån-
tagare till behandling av personuppgifter som 
beskrivits i föregående punkt.

2 (3)
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Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupp-
lysningslagen (1973:1173)
Uppgifter om lånet, avsevärda betalningsför-
summelser och kreditmissbruk kan av långivaren 
komma att lämnas till kreditupplysningsföretag 
under Finansinspektionens tillsyn, i enlighet med 
kreditupplysningslagen. Sådant företag kommer 
att föra in uppgifterna om lånet i ett särskilt s k 
kreditregister. Uppgifterna görs därvid tillgängliga 
för kreditinstitut och värdepappersbolag under 
Finansinspektionens tillsyn samt för kreditinstitut 
och värdepappersbolag med hemvist inom EES. 
Ytterligare upplysningar om kreditregistret kan 
erhållas av långivaren.

Information enligt Betaltjänst-  
och Distansavtalslagen
ICA Banken tillhandahåller krediter och bankkort 
med eller utan kredit där kreditgivare och kort-
utgivare är ICA Banken AB, org nr 516401-0190, 
171 93 Solna, samt förmedlar försäkringar. Telefon-
nummer till ICA Banken är 033-474790. ICA Banken 
tillhandahåller finansiella tjänster och står under 
tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 
Stockholm. All kommunikation sker på svenska. 
För ICA Bankens marknadsföring gäller reglerna 
i den svenska marknadsföringslagen (2008:486). 
Priser och avgifter för ICA Bankens produkter och 
tjänster framgår av ICA Bankens prislista.

Ångerrätt
Vid avtal avseende lån med panträtt i fastighet, 
tomträtt, bostadsrätt eller andel i bostadsförening
har låntagaren inte någon ångerrätt.

Klagomål
Vid klagomål kontaktas ICA Bankens kundcenter 
per telefon eller skriftligen. Om missnöje kvarstår 
kan skriftlig kontakt tas med ICA Bankens klago-
målsansvarige. Om kund är fortsatt missnöjd kan 
denne vända sig till Allmänna reklamationsnämn-
den som är en nämnd för alternativ tvistlösning, 
Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. ARN läm-
nar rekommendationer om hur tvister bör lösas. 
En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För 
att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat 
vissa värde- och tidsgränser. Konsumenternas 
Bank- och finansbyrå, tel 0200-22 58 00, lämnar 
kostnadsfri vägledning. Eventuell tvist mellan kund 
och ICA Banken löses i svensk domstol med till-
lämpning av svensk lag.

Ändamål och uppgifter om låntagare
Låntagare förbinder sig att inte använda av banken 
tillhandahållen tjänst i strid med gällande lagstift-
ning. Låntagare ska snarast underrätta Banken om 
ändring av uppgifter som Banken tidigare begärt in.

Förändring av uppgifter för skatterättslig hemvist 
ska meddelas Banken inom 30 dagar.


