Skillnader i villkoren för privatlån mellan FOREX Bank och ICA Banken
Även om ICA Bankens villkor har ett annat upplägg och andra formuleringar jämfört med FOREX Banks
villkor är det i praktiken ganska få skillnader för dig som kund. Här ser du de viktigaste skillnaderna och
vad som kommer gälla hos ICA Banken. ”Se punkt …” hänvisar till var du hittar informationen i Allmänna
villkor för ICA Kundlån, eller på andra ställen.
•

Dröjsmålsränta: Du hittar aktuell dröjsmålsränta på icabanken.se/prislista. Se punkt 5.

•

Avgifter: I ICAs villkor nämns förseningsavgift, se punkt 6, men den gäller inte för lån som ingår i flytten från
FOREX Bank. Övriga avgifter hittar du på icabanken.se/prislista.

•

Betalning av lånet: Hos ICA Banken kan du betala månadsavgiften för lånet på tre sätt:
o

Via autogiro från konto i annan bank till ditt ICA Banken-konto som är kopplat till lånet.

o

Med avi, där mottagaren är ditt ICA Banken-konto som är kopplat till lånet. Avgiften för pappersavi är
25 kronor för de lån som ingår i flytten från FOREX. (Vår ordinarie pappersaviavgift är 35 kronor.) Är
du ansluten till Kivra får du istället dina avier digitalt utan kostnad.

o

Om du avsäger dig avi och inte har autogirobetalning dras betalningen från ditt ICA Banken-konto
som är kopplat till lånet precis som förut, men utan avisering. Då får du själv komma ihåg att se till att
pengarna finns på kontot på förfallodagen.

Du kan se dina avier i internetbanken under Mina dokument/Fakturor. Månadsbetalningen dras från det ICA
Banken-konto som är kopplat till lånet den 30 i varje månad (februari den 28). När den 30 (eller 28 februari)
inte infaller på en bankdag dras betalningen istället den första bankdagen efter det. Om det saknas täckning
på kontot på förfallodagen kan du behöva betala en övertrasseringsavgift som dras från samma konto, se
punkt 7. Du hittar aktuell övertrasseringsavgift på icabanken.se/prislista.
•

Information från banken: ICA Banken kommunicerar i första hand via säkra meddelanden i internetbanken,
men också via brev, sms och e-post beroende på vilken typ av information det gäller. När det finns två
låntagare för samma lån skickas viss information till båda låntagarna, och viss information endast till
låntagare 1. Information som skickas till låntagare 1 anses ha delgivits båda kontohavarna, se punkt 12.

•

Behandling av personuppgifter: Läs om hur ICA Banken hanterar personuppgifter på
icabanken.se/personuppgifter. Se punkt 13.

•

Uppgifter för bankens kundkännedom: Om din skatterättsliga hemvist ändras ska ICA Banken meddelas
inom 30 dagar, se punkt 15 Ändamål och uppgifter om Kredittagare.

•

Reklamation/klagomål: Om du vill framföra klagomål hittar du all information på icabanken.se/klagomal. Se
punkt 15.

De villkor som jämförts här är:
FOREX Bank: Allmänna villkor för FOREX Låna
ICA Banken: Allmänna villkor för ICA Kundlån

