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1. Generelt  

A. Alle med ordinært medlemskap i FP kan søke forbrukslån. Unntaket er personer som har overtatt 
medlemskap etter avdød ektefelle.  

B. Lånesum fra kr. 10.000,- til kr. 250.000,-. 
 

2. Søknad 
A. Vurdering av lånesøknaden gjøres på bakgrunn av utfylt søknadsskjema og innlevert dokumentasjon. 
B. Søknad om lån vurderes individuelt fra en helhetlig vurdering av lånesøkers betalingsevne.  
C. FP kan ikke vurdere lånesøknad der husholdningens totale gjeld, inkl. tilgjengelige kreditter, overstiger 4 

ganger husholdningens totale lønnsinntekter.  
Husholdningen må tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng. 

D. FP tar normalt utgangspunkt i lønnsinntekt fra fast stilling. Inntekt fra vikariat medregnes ikke.  
E. Inntekt fra utleiebolig medregnes ikke.  
F. Lån i FP forutsetter at det er mulig å kredittvurdere lånesøker. 
G. FP kan ikke tilby lån til medlemmer som står oppført som utvandret i folkeregisteret. 

 
3. Nedbetaling 

A. Det kan søkes om nedbetalingstid opptil 10 år. 
B. Terminbeløpet består av renter og avdrag. Det avtalte terminbeløpet står fast ved renteendring, hvis 

ikke medlemmet skriftlig ber om at det endres. Lånerenten belastes lånekontoen etterskuddsvis hver 
måned.  

C. Terminbeløpet betales månedlig over lønnstrekk eller avtalegiro (kun hvis ikke lønnstrekk er mulig).  
Avtalegiro belastes den 20. hver måned og låntaker må sørge for dekning på konto ved forfall.   

D. Det er ikke mulig å søke lån med avdragsfrie perioder.  
 

4. Avtale 
A. Det skal utstedes låneavtale for hele lånebeløpet. 
B. Lånet blir ikke utbetalt før alle formaliteter er i orden. 
C. Alle forbrukslån i FP har samme rentebetingelser.  Den til en hver tid gjeldene rente er opplyst i FPs 

prisliste.  
D. Det er ikke mulig å binde renten. 
E. En eventuell økning i renten vil bli varslet senest 2 måneder før renteendring trer i kraft.  

Ref. punkt 30 i FPs medlemsbetingelser og kontohold.  
F. Medlemmet kan til enhver tid gebyrfritt innløse lånet helt eller delvis. Medlemmet må betale renter for 

det lånte beløpet frem til datoen lånet er innfridd. Da FP ikke har etableringsgebyr på lån, innebærer 
dette at låntaker har angrerett hele lånets løpetid.  

G. Tilsagn om lån er gyldig i 2 måneder fra utstedelse av lånedokumenter. Hvis ikke FP mottar signerte 
lånedokumenter innen 2 måneder fra utstedelse, regnes tilbudet som utgått. 
 

5. Mislighold 
A. Dersom renter og avdrag ikke blir dekket inn som forutsatt, vil lånet forfalle i sin helhet. Dersom et 

misligholdt lån ikke innfris, vil saken bli sendt til inkasso.  Alle offentlige utgifter dette måtte medføre 
dekkes av medlemmet. 

B. Medlemmer som har misligholdt sine lån/kreditter og påført FP tap, vil ikke kunne påregne nye 
lån/kreditter før tidligere tap er fullt og helt oppgjort, og minimum 2 år etter oppgjør. Medlemmer som 
ved frivillige og offentlige ordninger har påført FP tap, vil tidligst 5 år etter at ordningen er avsluttet igjen 
kunne bli vurdert m.h.t. lån/kreditter. Ref. punkt 22 i FPs medlemsbetingelser og kontohold. 


