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 2019-10-25 Konsumentverket  

 

per e-post endast till 

konsumentverket@konsumentverket.se 

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter 

 

Svenska Bankföreningen ser positivt på att de allmänna råden om 

konsumentkrediter revideras. Bankföreningen lämnar nedan några kommentarer till 

förslaget samt pekar på ett antal frågeställningar som bör beaktas i den fortsatta 

processen.  

Omfattningen och tillämpningen av de allmänna råden 

Inledning 

Bankföreningen anser att det är av stor vikt att det tydligt framgår av de allmänna 

rådens inledning vilka finansiella institut/näringsidkare som omfattas av det allmänna 

rådet. I de fall vissa institut endast omfattas av delar av de allmänna råden bör detta 

förtydligas särskilt. Det framgår endast av kommentaren att de allmänna råd som hör 

till 12 § KKrL endast omfattar näringsidkare med tillstånd enligt lagen (2014:275) om 

viss verksamhet med konsumentkrediter. Detta bör framgå även av det allmänna 

rådet. Det bör även förtydligas att 12 § KKrL inte är tillämpliga på sådana utländska 

filialers verksamhet i Sverige som driver verksamhet här i enlighet med 4 kap. lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Bankföreningen anser vidare att olika 

myndigheters råd och vägledning inte ska sammanblandas. För det fall en 

hänvisning till annan myndighets reglering är nödvändig bör det upplysningsvis 

anges att även annan myndighet har utfärdat allmänna råd, t.ex. Finansinspektionen 

och att dessa gäller i den mån de är tillämpliga på näringsidkarens verksamhet.  

Utformningen av råden och kommentarerna till dessa 

Bankföreningen har inget att invända mot att de reviderade allmänna råden endast 

kommer att omfatta de allmänna råden, och inte lag, praxis och förarbeten. Det kan 

förväntas av alla aktörer på marknaden att säkerställa att man har kunskap om 

gällande rättsläge för att kunna följa lagen.  

 

Bankföreningen anser att det i förtydligande syfte skulle vara bra om kommentaren i 

beslutspromemorian innehöll en uttömmande redogörelse för de ändringar som 
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revideringen innebär, istället för att som nu endast exemplifiera några borttagna 

delar i punkten 1.4. Detta för att det inte ska uppstå några framtida oklarheter av vad 

som anses och har ansetts utgöra allmänna råd.  

 

Bankföreningen har inget att invända mot de allmänna rådens nya disposition, men 

saknar den tidigare numreringen. De föreslagna texterna innehåller många små 

stycken under relativt få rubriker. Detta gör det svårt för läsaren att orientera sig i 

regelverket och det är även svårt att referera till de specifika råden. En numrering, 

och även några ytterligare rubriker, skulle underlätta detta avsevärt. 

God kreditgivningssed  

Till 6 § KKrL – försäkran om att konsumenten förstått  

Som framgår av det nuvarande allmänna rådet gäller förklaringsskyldigheten till 

exempel i situationer där näringsidkaren identifierat att konsumenten har behov av 

förklaringar på grund av avtalets innehåll eller komplexitet, eller då konsumenten 

ställt frågor. Rådet ålägger alltså näringsidkaren att kontrollera att konsumenten 

förstått de förklaringar avseende viktiga delar av avtalet som lämnats av 

näringsidkaren.  

 

Konsumentverket utvidgar emellertid skyldigheten i kommentaren till rådet till att 

näringsidkaren ska förvissa sig om att konsumenten förstått kreditavtalet. 

Kommentaren utsträcker därmed det allmänna rådet till att omfatta hela kreditavtalet. 

Bankföreningen anser att denna tolkning saknar stöd i lagen. Bankföreningen anser 

vidare att det av kommentaren ska framgå att skyldigheten att förvissa sig om 

konsumentens kunskap endast kan avse den information som lämnats av 

näringsidkaren. Något annat mer omfattande krav kan inte kopplas till 

förklaringsskyldigheten så som den beskrivs i lagen och propositionen.  

Till 6 § KKrL kreditgivaren ska verka för att näringsidkare uppfyller informationskrav 

I kommentaren på sidan 6 framkommer att Konsumentverket anser att kreditgivare 

bör verka för att näringsidkare och dess anställda har de kunskaper som krävs för att 

lämna de förklaringar som krävs enligt 6 § KKrL.  

 

Bankföreningen anser att kommentaren är otydlig. En kreditgivare har ett givet 

ansvar för att dess egna personal följer lagens krav. Såsom rådet får förstås syftar 

det dock på andra näringsidkares anställda. Bankföreningen anser att det saknas 

stöd i lag för att ålägga en kreditgivare ansvar att utbilda och upprätthålla 

kunskapsnivån hos anställda hos andra näringsidkare. Det är även oklart vad som 

avses med att kreditgivaren ska verka för anställda har de kunskaper som krävs. 

Vad gäller egen personal bör det endast finnas utrymme för tillräcklig kunskap och 

korrekt agerande utifrån lagens krav. 
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Självreglering inom banksektorn 

De banker som står under Finansinspektionens tillsyn vad gäller kreditgivning har 

gemensamt tagit fram Bankföreningens ”Kod för ansvarsfull kreditgivning på 

konsumentkreditmarknaden”. Kreditgivare kan så som rekommenderas i koden i sina 

avtal med kreditförmedlare reglera att kreditförmedlingen sker på ett etiskt 

försvarbart sätt och att marknadsföringen följer gällande rätt. Av koden framkommer 

även att banken bör ge förmedlaren tillräcklig utbildning om produkten. Det finns 

dock ingen skyldighet för kreditgivare att ansvara i det fall en förmedlare själv 

ansvarar enligt lag. Ett sådant ansvar kan inte heller anses proportionerligt utifrån att 

det är kreditförmedlaren själv som ansvarar för att förmedlingen av en kredit följer 

gällande lagstiftning, och kreditförmedlaren ansvarar för att säkerställa kvaliteten i 

sin egen verksamhet.  

Till 6 § KKrL – marknadsföring av belopp vid fakturabetalning samt information om 

annan betalningsplan 

Bankföreningen anser att Konsumentverkets kommentar till rådet i denna del är 

motsägelsefull och därmed oklar. Å ena sidan sägs att andra delbelopp med längre 

återbetalningstid än det avtalade inte bör marknadsföras i anslutning till det avtalade 

kreditbeloppet. Å andra sidan sägs att möjligheter till ändrad betalningsplan inte bör 

lyftas fram på fakturan på ett framträdande sätt i syfte att locka konsumenter att 

genomföra fördyrande ändringar av avtalet. Det senare skrivningen öppnar därmed 

upp för information på fakturan om alternativa betalningsplaner som inte är 

framträdande och inte lockar till dyrare val, men som på ett transparent och neutralt 

sätt informerar om alternativa betalningsplaner. Delbetalningsbeloppen bör för övrigt 

då få anges, annars vore informationen inte fullständig. Den tidigare skrivningen 

antyder dock att information om alternativa betalningsbelopp över huvud taget inte 

får ges på fakturan, då detta skulle kunna anses vara ”i anslutning till det avtalade 

återbetalningsbeloppet ” Bankföreningen anser att Konsumentverket i kommentaren 

bör klargöra vad som gäller avseende information om ändrad avbetalningsplan på 

fakturan, och då särskilt vad som avses med ”i anslutning till det avtalade 

återbetalningsbeloppet”. Bankföreningen håller med Konsumentverket om att en 

alternativ betalningsplan inte bör lyftas fram på ett sätt som lockar konsumenten till 

att välja ett dyrare alternativ, men anser att information om de olika 

betalningsalternativ som avtalet medger bör framkomma på fakturan förutsatt att 

marknadsföringen av alternativa delbetalningsbelopp är måttfull och inte på något 

sätt vilseledande. Däremot måste det finnas möjlighet till måttfull marknadsföring och 

neutral information på fakturan om att konsumenten har möjlighet att välja andra 

delbetalningsbelopp, och vad detta skulle innebära för villkor och total kostnad för 

konsumenten. Det är av stor vikt att kreditavtalet är transparent för konsumenten.  

 

Den konsument som utifrån sina ekonomiska behov önskar längre återbetalningstid i 

kombination med ett lägre avbetalningsbelopp, och då även till en högre total 
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kostnad måste kunna välja detta alternativ. Om möjligheten att välja ett annat 

betalningsbelopp inte framkommer när konsumenten ska göra detta val finns stor 

risk att konsumenten inte uppfattar denna möjlighet finns. Detta oavsett att den 

framkommer av de tidigare accepterade avtalsvillkoren.  

Till 6 § KKrL – belopp på faktura vid möjlighet att välja belopp 

I Konsumentverkets kommentar till det allmänna rådet sidan 7 andra stycket 

framkommer ”Vid marknadsföring av ett nytt delbetalningsbelopp som ger en längre 

återbetalningstid med andra avtalsvillkor är att anses om ett nytt kreditavtal.” 

Bankföreningen vill påpeka att marknadsföring inte i sig kan medföra att ett nytt avtal 

ingås. Det krävs även ett nytt affärsbeslut i form av en aktiv handling av 

konsumenten (accept av anbud) för att ett avtal ska ingås. I det fall det har ingåtts ett 

avtal som innehåller flera olika betalningsalternativ med olika räntor och 

avbetalningstider kan det inte heller anses ha uppstått något nytt avtal. 

Konsumenten har redan förbundit sig att betala lånet till något av de alternativa 

betalningsalternativen samt välja ett av dessa vid betalningstillfället.  

 

Om konsumenten gjort ett aktivt val mellan olika betalningsalternativ för till exempel 

en kreditkortsfaktura genom meddelande till näringsidkaren, anser Bankföreningen 

att valet ska respekteras av näringsidkaren. Något annat skulle vara missledande för 

konsumenten. Bankföreningen anser att det därför att det tydligt bör anges i råden 

att i det fall ett delbetalningsbelopp överenskommits ska detta vara det förifyllda 

beloppet på fakturan, och endast i annat fall kan något annat belopp anges.  

 

Bankföreningen har i sin ”Kod för ansvarsfull kreditgivning” förordat att om det finns 

möjlighet att välja belopp att betala bör antingen det totala beloppet eller icke ifyllt 

belopp som konsumenten själv kompletterar vara första alternativ.  Att fakturera med 

ett icke ifyllt belopp har dock visat sig innebära en risk att konsumenter missleds om 

sina betalningsåtaganden. Konsumenter har felaktigt kommit att uppfatta att det inte 

ställs något krav på avbetalning alls, till exempel att den erbjuds en betalningsfri 

månad trots att detta alternativ inte finns i avtalet, eller att skulden inte längre 

kvarstår. Om konsumenten då inte betalar något trots att delbetalning med något 

belopp krävs enligt avtalet kan detta få kostsamma konsekvenser för konsumenten. 

Det kan röra sig om dröjsmålskostnader och ändrade förutsättningar för 

återbetalningen, inklusive att låneavtalet sägs upp och lånebeloppet återkrävs i sin 

helhet, samt risk för betalningsanmärkning. Det har visat sig vara tekniskt svårt att 

lämna blanka beloppsfält eller debitera noll kronor i de tekniska systemen för e-

faktura. I det fall något belopp inte överenskommits utan ett antal alternativa belopp 

kan väljas anser Bankföreningen därför att det totala beloppet ska anges, med 

information om att det finns möjlighet att delbetala beloppet samt de 

betalningsalternativ som finns. Konsumenten bör då, såsom rekommenderas i ”Kod 

för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden” informeras om vad det 

kostar att välja delbetalning.  
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Till 6 § KKrL – information om konsekvenser av utnyttjandet en betalningsfri månad 

Vad gäller det allmänna rådet om betalningsfri månad är det allmänna rådet liksom 

tidigare skrivet utifrån att konsumenten ska informeras efter att konsumenten 

utnyttjat den betalningsfria månaden. Konsumentverkets kommentar på sidan 8 är 

dock skriven som om informationen ska lämnas både innan och efter det att en 

betalningsfri månad utnyttjas. Bankföreningen anser att det i kommentaren inte går 

att utöka omfattningen av kravet utöver dess ordalydelse. Bankföreningen vill även 

påpeka att det i vissa fall inte är möjligt att informera i förväg om den exakta 

påverkan av utnyttjandet då det inte går att förutsäga räntekostnaden i det fall rörlig 

ränta avtalats. 

Måttfullhet vid marknadsföring 

Till 6 a § KKrL – gåva och ekonomisk kompensation 

Det nya förslaget till allmänna råd anger att det inte bör erbjudas någon gåva eller 

deltagande i tävling till den som ansöker om kredit. Bankföreningen noterar att det är 

skillnad mellan gåva och kombinationserbjudande. Ett erbjudande om att teckna en 

kredit och få något på köpet eller till särskilt förmånligt pris utgör ett 

kombinationserbjudande. Bankföreningen vill vidare peka på att måttfullhetskrav 

återfinns i ett antal regleringar som rör marknadsföring och som utöver att de är 

kopplade till marknadsföring även har det gemensamt att de motiveras av 

skyddsskäl. Bankföreningen anser att dessa måttfullhetskrav generellt ska ges en 

enhetlig innebörd. Vidare ska ett krav på särskild måttfullhet anses vara mer 

inskränkande än ett krav på måttfullhet. Marknadsdomstolen har i dom (MD 2011:5) 

uttalat att ett krav på särskild måttfullhet inte rymmer ett totalförbud mot 

kombinationserbjudanden. Något stöd för att införa motsvarande förbud kopplat till 

den mer generösa regleringen om måttfullhet finns alltså inte. Bankföreningen 

avstyrker därmed det föreslagna rådet om att gåvor och deltagande i tävlingar inte 

ska erbjudas införs då rådet inte har stöd i 6 a § KKrL eller annan befintlig 

lagstiftning. 

 

Bankföreningen avstryker också förslaget till nytt allmänt råd om att det vid 

marknadsföring av kredit inte bör erbjudas någon form av ekonomisk kompensation 

till konsumenten, varken vid kreditavtalets ingående eller vid utnyttjande av krediten. 

Det bör dock klargöras vad som avses med begreppen gåva respektive ekonomisk 

kompensation och vad som skiljer dem åt. Det finns ett stort antal exempel på 

erbjudanden där gränsdragningen mot vad som utgör ekonomisk kompensation kan 

vara oklar; 

 

• reseförsäkring som ingår i kreditkortet 

• prisskyddsförsäkring som ingår i kreditkortet 

• allriskförsäkring som ingår i kreditkortet 
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• ränterabatter 

• rabatt på köp av varor/tjänster när kreditkortet används vid köpet 

• paketerbjudanden av banktjänster såsom konton och tillhörande tjänster där 

ingen årsavgift betalas för kreditkortet utan en viss paketavgift betalas för alla 

tjänster som ingår i paketet  

• en viss tid utan årsavgift på kreditkortet 

• ingen uppläggningsavgift på en kredit 

• tillgång till flygplatslounger gratis vid uppvisande av ett kreditkort 

 

Bankföreningen vill framhålla att den inte tidigare fått några signaler om att 

Konsumentverket ekonomiska kompensationer av de slag som här exemplifieras ska 

eller kan anses vara icke måttfulla eller i strid med god kreditgivningssed. Tvärt om 

brukar till exempel reseförsäkringsskydd och prisskydd kopplade till kreditkort 

rekommenderas av konsumentskyddande organ, då de ofta är förmånliga 

erbjudanden för konsumenter. Det bör även noteras att Sverige skulle i princip bli 

ensamt om att inte tillåta dessa typer av ekonomiska kompensationer som ofta 

kopplas till krediter från kreditgivare som verkar på internationell nivå. Ett förbud mot 

att erbjuda ekonomiska kompensationer i samband med krediter skulle därmed 

också medföra att konkurrensen begränsas. Bankföreningen har även svårt att se att 

dessa ekonomiska kompensationer på något avgörande sätt avviker från ekonomisk 

kompensation i form av procentuell återbäring, som bonussystem och liknande 

kompensationssystem, som Konsumentverket anser ska tillåtas. Varför bonussystem 

till skillnad från vissa andra ekonomiska kompensationer ska tillåtas har inte 

motiverats av Konsumentverket och skälen framstår som högst oklara. 

Sammantaget anser Bankföreningen att ekonomiska förmåner kopplade till krediter 

ska vara tillåtna så länge de uppfyller lagens krav på att marknadsföringen ska vara 

måttfull och kreditgivningen även i övrigt följer god kreditgivningssed.  

Till 6 a § KKrL – marknadsföring av snabbt besked om kredit 

Vad gäller förslaget till nytt råd rörande marknadsföring av möjligheten att få snabba 

besked så har detta behandlats av Marknadsdomstolen. I domen MD 2006:20 

fastslog Marknadsdomstolen att innehållet i annonsen, särskilt uttrycket ”Besked 

inom 30 sekunder”, inte kunde anses locka till oöverlagd konsumtion på det sätt 

Konsumentombudsmannen påstod eller annars på ett obalanserat sätt uppmana till 

ökad skuldsättning. Marknadsdomstolen fann därför sammantaget att den påtalade 

marknadsföringen inte stred mot god kreditgivningssed och att marknadsföringen 

inte heller var otillbörlig enligt MFL. Rättsläget vad gäller marknadsföring av snabbt 

besked om kredit har alltså redan klargjorts av Marknadsdomstolen. Med hänvisning 

till domen anser Bankföreningen att det är tveksamt om det finns något stöd i 6 § 

KKrL för Konsumentverket att i allmänna råd lägga till ett ytterligare krav på 

information för att marknadsföring av snabba besked ska anses måttfull.  
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Till 6 a § KKrL – Outnyttjat kreditutrymme 

Bankföreningen anser att den tidigare skrivningen om outnyttjat kreditutrymme bör 

behållas, eftersom den tydligare anger vad som avses. Förslaget på nytt råd är 

bredare, vilket gör det osäkert vad som avses. 

Till 6 a § KKrL – marknadsföring av räntefri kredit 

Vad gäller Konsumentverkets förslag till det allmänna rådet ”Om en kredit 

marknadsförs som räntefri eller motsvarande bör detta likställas med att noll procent 

(0 %) ränta uttas för krediten.” anser Bankföreningen att den tidigare hänvisningen 

till att 7 § 2 st. KKrL ska tillämpas bör finnas kvar i det allmänna rådet. Om 

Konsumentverket anser att det finns ett behov av ett förtydligande av begreppet 

”räntefri” bör det vara i just detta sammanhang som det allmänna rådet är relevant. 

Det är svårt att uppfatta vilken funktion rådet är tänkt att fylla utan hänvisning till 

lagrummet.  

Till 6 a § KKrL – marknadsföring vid direktreklam 

Bankföreningen anser att det inte finns några belägg för att just tillhandahållandet av 

ett ansökningsformulär i sig skulle kunna innebära att marknadsföringen uppfattas 

som påträngande eller icke måttfull. Det framkommer inte av Konsumentverkets 

kommentar hur ett ansökningsformulär skulle leda till att konsumenter lockas till att 

fatta oöverlagda beslut om att ingå avtal om krediter. Bankföreningen anser att 

befintligt allmänt råd där det sägs att måttfullhet och neutral information är särskilt 

viktigt vid utformningen av marknadsföringsåtgärder för krediter när 

kreditansökningsformulär bifogas är fullt tillräckligt. Det bör även noteras att banken 

även är skyldig att lämna konsumenten standardiserad skriftlig information som till 

exempel SEKKI-blanketten.  

Till 6 a § KKrL – utformning av material som ska användas utanför affärslokal 

Bankföreningen noterar att det saknas en kommentar till detta allmänna råd. 

Bankföreningen förutsätter att rådet är tänkt att omfatta marknadsföring vid 

distansavtal utanför affärslokal i den betydelse affärslokal har i lagen om distansavtal 

och avtal utanför affärslokaler, och då vid marknadsföring i samband med tecknande 

av sådana avtal. Om detta avses måste rådet förtydligas. Marknadsföring utanför 

affärslokal skulle kunna omfatta all marknadsföring utanför en affärslokal, 

innefattande exempelvis tv-reklam, annonser i tidningar, på internet och så vidare, 

det vill säga nästan all reklam. Detta är troligen inte är avsikten med rådet då lagen 

redan gäller all marknadsföring oavsett kanal.   
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Information vid marknadsföring och innan ett kreditavtal ingås 

Till 7–8 §§ KKrL – det representativa exemplet 

Vad gäller rådet att det representativa exemplet bör ses över och uppdateras var 

tredje månad utgår Bankföreningen från att det är en skrivmiss som medfört att 

orden ”vid behov” inte finns med i det allmänna rådet utan endast i 

Konsumentverkets kommentar. Bankföreningen utgår från att Konsumentverket inte 

anser att det representativa exemplet ska uppdateras även om behov för detta 

saknas. Det skulle annars innebära ett avsevärt resursslöseri då exempelvis tryckt 

information skulle få kasseras var tredje månad oavsett i och med att den 

uppdaterats med ett nytt datum för senaste revidering. 

Till 7–8 §§ KKrL – förklaring om betalningsdröjsmål 

Förslaget till nytt allmänt råd som anger att näringsidkaren ska förklara vad som 

händer vid betalningsdröjsmål är oklart formulerat. Det framgår t.ex. inte till vilket 

lagrum som rådet hänförs. Bankföreningen anser att den information om 

konsekvenser vid betalningsdröjsmål som framgår av kreditavtalet samt i SEKKI-

blanketten måste vara fullt tillräckligt för att tillgodose konsumentens 

informationsbehov. 

Till 7–8 §§ – telefonförsäljning 

Vad gäller Konsumentverkets föreslag på ändrad skrivning i rådet om 

telefonförsäljning av kredit vill Bankföreningen uppmärksamma myndigheten på att 

aktuellt lagrum omfattar informationskrav avseende kreditens huvudsakliga 

egenskaper vid telefonförsäljning, det vill säga då kreditavtalet träffas under ett 

telefonsamtal. Konsumentverkets allmänna råd tycks dock avse en annan situation. 

Marknadsföring genom telefonförsäljning kan tänkas avse även annat än information 

i samband med avtalsslut på telefon, som till exempel all telemarketing, vilket skulle 

utvidga det tidigare allmänna rådet avsevärt, och saknar stöd i lagen. 

Bankföreningen anser därför att ordet ”marknadsförs” bör tas bort ur förslaget och att 

ordet ”erbjuds” används i stället, som i det nuvarande allmänna rådet.  

Kreditprövning 

Till 12 § KKrL – kreditprövning 

Även om Bankföreningens medlemmars kreditprövningar inte faller in under 

Konsumentverkets tillsyn, utan Finansinspektionens, vill föreningen lämna en 

kommentar i denna del. Konsumentverket har i kommentaren nämnt Högsta 

Förvaltningsdomstolens bedömning av vad som är tillräckligt underlag för 

kreditprövning i dom 5868-16. Bankföreningen anser att det utifrån lagen och 

direktivets innebörd, att en proportionalitetsbedömning av vilka uppgifter som ska 
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vägas i kreditgivningen ska göras av kreditgivaren, är givet att domstolens 

bedömning av om den aktuella kreditgivningen var korrekt eller inte har bäring 

endast på den typ av kredit som domen avsåg (finansiering av köp av vara, inom 

konsumentens normala levnadskostnader). Det går inte att dra några fasta slutsatser 

utifrån domen om vad som skulle vara en tillräcklig kreditbedömning vid andra typer 

av krediter eller omständigheter. Det innebär dock inte att domen är begränsad på 

så sätt att principerna i lag och direktiv för hur underlaget för kreditprövningen ska 

inhämtas inte gäller utifrån att kreditprövningen genomförs av ett bolag med en 

annan typ av tillstånd, vilket Konsumentverkets kommentar antyder. Direktivet är 

grunden för den svenska lagen, och lagen är grunden för de allmänna råden. EU-

domstolen uttalar i dom C- 2014:2464 att det följer av direktivet att kreditgivaren ska 

göra en egen bedömning av vilka uppgifter som är tillräckliga. EU-domstolen fastslår 

i domen även att bedömningen ska baseras på omständigheterna vid avtalets 

ingående, konsumentens personliga förhållanden och kreditbeloppet. Högsta 

Förvaltningsdomstolen har fastslagit i domen 5868-16, som hänvisar till EU-

domstolens dom C- 2014:2464, att direktivet inte ställer krav på att uppgifter ska 

inhämtas från konsumenten. Dessa av domstolarna fastslagna förutsättningar gäller 

vid all kreditprövning där direktivet och lagen är tillämplig.  

 

Bankföreningen noterar att de allmänna råden inte anger vilka uppgifter som bör 

inhämtas utifrån hur kreditgivaren bedömer omständigheterna vid avtalets ingående, 

konsumentens personliga förhållanden och kreditbeloppet, utan endast räknar upp 

ett antal uppgifter som bör inhämtas. Med den nya avgränsningen till en uppräkning 

av de uppgifter som bör inhämtas, utan hänvisning till lag och praxis, ser 

Bankföreningen en stor risk att den proportionalitetsbedömning som kreditgivare ska 

göra inte framkommer, och därmed förbigås. Konsumentverket antyder vidare i sin 

kommentar att principerna för proportionalitetsbedömningen av vilka uppgifter om 

ska tas med i kreditprövningen inte gäller för bolag med tillstånd som 

konsumentkreditinstitut enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter. 

Konsumentverkets kommentar av domen talar närmast för att myndigheten anser att 

samtliga uppgifter bör inhämtas vid all kreditprövning, förutom just den typ av 

kreditgivning som Högsta Förvaltningsdomstolen bedömt i domen C- 2014:2464. 

Bankföreningen anser att denna slutsats är felaktig och saknar grund i domen. En 

proportionalitetsbedömning ska alltid göras enligt direktivet och lagen ställer inga 

krav på att vissa uppgifter alltid ska inhämtas, detta oavsett vilken typ av tillstånd 

kreditgivaren har. Att alla de uppgifter som nämns i de allmänna råden som att de 

bör inhämtas alltid skulle behöva inhämtas, och att till exempel inkomstuppgifter då 

alltid bör inhämtas, har inte stöd i nämnd praxis, där det tydligt framkommer att 

kreditgivaren inte har någon skyldighet att alltid inhämta viss information, och att 

kreditgivaren ska göra en proportionalitetsbedömning av vilken information som ska 

inhämtas och vägas in i kreditbedömningen baserat på omständigheterna vid 

avtalets ingående, konsumentens personliga förhållanden och kreditbeloppet.  
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Bankföreningen anser, oavsett om rådet inte har ambitionen att omfatta andra 

regelverk, att det krävs ett förtydligande om att kreditgivaren ska göra en 

proportionalitetsbedömning av vilken information som ska inhämtas och vägas in i 

kreditbedömningen. Det bör även framkomma av de allmänna råden vilka principer 

som enligt lag och praxis gäller för bedömningen av vilka uppgifter som ska 

inhämtas, det vill säga baserat på omständigheterna vid avtalets ingående, 

konsumentens personliga förhållanden och kreditbeloppet. I annat fall ger 

uppräkningen ett missvisande och felaktigt intryck av att samtliga uppgifter alltid bör 

inhämtas. Detta bör framgå av rådet och i vart fall av kommentaren.  

 

Bankföreningen ser i och för sig inget problem med att de allmänna råden anger de 

olika typer av uppgifter som kan inhämtas, även om det för att framtidtidssäkra råden 

bör framkomma att uppräkningen inte är uttömmande då teknikutveckling och 

registerföring av fler uppgifter kan kommas att innebära att även andra typer av 

uppgifter kan komma att finnas tillgängliga som underlag för en kreditprövning.  

Konsekvensanalys och tidpunkt för ikraftträdande 

Konsumentverket anser i konsekvensbeskrivningen att det inte finns något särskilt 

att ta hänsyn till när det gäller ikraftträdandet av råden, och föreslår att de nya 

allmänna råden ska träda i kraft den 1 januari 2020.  

 

Bankföreningen har i sitt svar lyft ett antal punkter där det finns en oklarhet i hur ett 

förslag ska tolkas, till exempel förbudet om ekonomisk kompensation.  

Bankföreningen bedömer att det kommer att ta viss tid för berörda näringsidkare att 

analysera vilka förändringar som kan behöva göras och att genomföra dessa. 

Bankföreningen anser därför att de nu föreslagna ändringarna bör träda i kraft sex 

månader efter att de har beslutats. 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Jessie Cargill-Ek 

 


