
U P P S A L A   S T U D E N T K Å R 
 

Vårfestblommefonden 
_____________________________________________ 
 

REVERS 
 

Till Uppsala studentkår, eller order, betalar jag i den ordning som nedan sägs: 
 

…………...kr att återbetalas senast den .…../…...20…… 
 

Uppsala den ….../…... 20…… 
 
 

Namnteckning  _____________________________________________________ 
 

Namnförtydligande______________________________________ Personnummer__________________________ 
 
 

……….kr exkl uppläggningsavgift.…..kr, överföres till konto (inkl clearingnr)………………………………..……...på………..-banken. 
. 

Denna revers skall undertecknas (ovan) och ifyllas av två borgensmän (nedan), som skall vara myndiga svenska 
medborgare. Låntagare får ej vara borgensman för annat lån ur fonden och man får ej vara borgensman för mer än ett 
utestående lån. Notera:  när Du kvitterar ut lånet får Du samtidigt en kopia av denna revers. Denna kopia måste Du 
spara tills lånet är återbetalt. Vi skickar inte ut något inbetalningskort inför förfallodagen och är sparsamma med att 
skicka ut påminnelser (för vilka avgift utgår, se nedan). Du måste själv hålla reda på när lånet skall återbetalas. 

 
För varje lån utgår en uppläggningsavgift om 2% av lånebeloppet (för sommarlån 3%), som dras av vid  överföringen.  

 
Återbetalning skall ske inom 60 dagar (90 dagar vid sommarlån), senast förfallodagen (……/……20……). Det sker 
enklast via Vårfestblommefondens bankgiro 918-2601, men kan även göras kontant i studentkårens reception. Vid 
återbetalning skall reversnr (…………) och namn anges. 

 
Om betalning ej sker är hela den resterande skulden förfallen till omedelbar betalning. Från förfallodagen debiteras 
ränta enligt räntelagen 6 §. Dessutom tillkommer 20 kr i avgift för varje påminnelse och kostnader för ev 
inkassoåtgärder. Varje inbetalning avräknas i första hand uppkomna kostnader och upplupen ränta.Låntagare som ej 
betalat lån inom 60 dagar efter förfallodagen blir avstängd från vidare lån inom 6 månader från återbetalningsdagen. 
Kom ihåg att ett inkassoförfarande kan leda till att både Du och Dina borgensmän blir bedömda som icke kreditvärdiga 
i flera år framåt. 

 
Till fullgörande av låntagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom, på 
 de villkor som anges i skuldebrevet, borgen såsom för egen skuld, tills full betalning sker. 

   
Borgensmans underskrift  Borgensmans underskrift  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Personnummer Personnummer 

Gatuadress Gatuadress 

Postadress    Telefon Postadresss Telefon 

Ovanstående namnteckning bevittnas Ovanstående namnteckning bevittnas 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
Mottagningstider:     *Amorterat   kr, den 
Mån-Fre 09.30-11.30   _______________________________________________ 
    *Amorterat   kr, den 
    _______________________________________________ 
    
    Fondansvarigs sign 
    _______________________________________________ 
 


