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Avbetalning

Inledning
Danske Finans är Danske Banks finansbolagsverksamhet i Sverige och erbjuder, i kombination med kvalificerad service och rådgivning baserat på grundläggande branschkännedom, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Verksamheten innefattar områdena Bilfinansiering, Objektsfinansiering, Fakturafinansiering och Leverantörssamarbeten.
Avbetalning

Avbetalning är en flexibel finansieringsform när du
skall göra större investeringar gällande lös egendom. Du erhåller en finansiering på vanligtvis mellan tre till sju år där du också vid behov kan lösa din
kredit närhelst du så önskar. Du äger objektet och
gör avskrivningarna. Normalt utgör också objektet
bankens enda säkerhet då banken har återtaganderätten .

Betalning
Du kan välja mellan två olika återbetalningsmodeller:
• Rak amortering
du amorterar ett lika stort belopp varje gång, plus
ränta på aktuell skuld.
• Annuitet
du betalar ett lika stort belopp varje gång (amortering inklusive ränta).
Oavsett vad du väljer så är Avbetalning en flexibel finansieringsform som ger dig en fullständig överblick
över dina kostnader. Du får löpande information om
ränta, amortering och kvarvarande skuld.
Avdragsgill moms
Du betalar moms i egenskap av köpare och får återbetalning från skattemyndigheten, förutsatt att du är
momsredovisningsskyldig. Moms erläggs inte på ränta och amortering under finansieringstiden.

Avbetalning ska exempelvis göras på:
• Personbilar
• Transportfordon
• IT-utrustning
• Kontorsmaskiner
• Produktionsutrustning
• Lantbruks- eller skogsmaskiner
Avbetalningskontrakt
Tillsammans kommer vi överens om villkoren för din
finansiering. Villkor som t ex gäller löptid och betalningsplan anpassas i möjligaste mån till din situation
och till utrustningens ekonomiska livslängd.
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Under finansieringstiden kan du dessutom lösa din
skuld med en månads uppsägning eller göra extraamorteringar. Det ger dig stor frihet att byta utrustning om dina behov eller din situation skulle ändras.

Danske Finans upprättar ett avbetalningskontrakt
med dig som köpare. Vi inträder i ditt ställe som köpare gentemot leverantören och beställer objektet. Det
mottages och leveransgodkännes av dig. Danske Finans betalar sedan på ditt uppdrag leverantören och
därefter startas avtalet upp.

Fördelarna med avbetalning
• Du slipper att binda kapital
Rörelsekapitalet kan istället användas till andra ändamål
• Utrustningen utgör säkerhet för krediten
Därmed slipper du ta andra säkerheter i anspråk
• Avdragsrätt för all ingående moms
Så fort leverans skett kan ditt företag dra av all ingående moms
• Du kan betala fortare om det passar dig
Du kan när som helst byta objekt eller lösa krediten
utan extra kostnader
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Mer information
För mer information är du välkommen att gå in på
www.danskebank.se/danskefinans eller kontakta oss
på telefon 0752-48 40 00.
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