SANERINGSLÅN TILL SKULDSATTA. Trots att det
finns betalningsanmärkningar och skulder hos inkasso och
kronofogden, finns det möjlighet att få ett lån hos JAK.

SANERINGSLÅN TILL SKULDSATTA

VEM FÅR LÅNA?
Trots att det finns betalningsanmärkningar och
skulder hos inkasso och kronofogden, finns det
möjlighet att få ett lån hos JAK. Lånet är detsamma som alla medlemmar har tillgång till,
men för dem som önskar lånet som saneringslån
för skulder hos inkasso och kronofogdemyndigheten, finns även några andra krav.
VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ LÅNA?
Betalningsförmåga
För att få låna krävs det att vi kan se att det
finns betalningsförmåga, det vill säga att man
ska ha inkomster som täcker samtliga kostnader
inklusive lånet.
Säkerhet
För att kunna bevilja ett lån behöver vi säkerhet.
Det är samma krav som ställs på alla medlemmar för att få ett lån hos JAK. Har du betalningsanmärkningar har du dock ej tillgång till
våra blancokrediter.
Ej upprepas
Den överenskommelse som görs ska göra så att
samtliga skuldproblem löses. Vi lånar ej ut
pengar för tillfälliga lösningar som innebär att
problemet skjuts på framtiden. Oftast innebär
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detta att samtliga krediter löses så att medlemmen enbart har lån hos JAK.
HUR GÅR DET TILL?
Ansökan görs på samma sätt som för andra krediter i JAK. Har du tänkt göra en förhandling
med dina fordringsägare rekommenderar vi att
du tar kontakt med en kommunal eller privat
budget- och skuldrådgivare som hjälper dig med
detta.
Tillsammans med ansökan vill vi att du skriver
ett brev och berättar om din situation. Hur har
den uppkommit? Hur gamla är lånen? Vad har
du hittills gjort för att lösa din situation m.m?
Innan du börjar förhandla kan det vara bra att
ansöka om lånet hos oss så att vi kan göra en
bedömning om den plan du har är realistisk.
När förhandlingen är klar betalar vi övriga fordringsägare åt dig så att du sedan är av med krediterna.
AVGIFT
Det är samma avgift som för andra lån hos JAK.
Skillnaden är att om du har många lån som ska
lösas tar vi ut en extra avgift. Efter överenskommelse kan vi även ta ut andra avgifter om
du vill ha hjälp med tjänster som normalt inte
ingår i vårt arbete.
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Många av våra medlemmar har upptäckt att
JAKs lån passar bra till att sanera skulder med.
Låg kostnad i kombination med att man vet
exakt vad lånet kommer att kosta ger möjlighet
till en stabil privatekonomi och en chans att på
sikt bli skuldfri. Det bundna sparandet som
man gör jämsides med lånet gör även att man
har byggt upp en sparbuffert när lånet är betalt.

