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 BORGEN 
               
 Utskriftsdatum        Avtalsnummer       
   
Kredittagare (namn och postadress)  
      
      
      

Organisationsnummer 
      
Telefon 
      

Borgensman (namn och postadress)  
      
      
      
 

Personnummer 
      
Telefon 
      
Fastighetsbeteckning eller andelsnummer 
      

 
Beloppsbegränsning 
På grund av borgensåtagandet är borgensmannen ej skyldig att utge sammanlagt mer än nedanstående belopp: 
 

Belopp med bokstäver 
      

Belopp med siffror 
      

 
 
Allmänna villkor 
1. Bestämmelser i kredithandlingen 
De allmänna villkor och övriga villkor som finns i det avtal som angivits ovan (”kredithandlingen”) gäller för denna borgensförbindelse på 
samma sätt som om borgen tecknats på kredithandlingen i original när denna upprättades. 
 
2. Beloppsbegränsad borgen 
Har borgensförbindelse begränsats att gälla till visst belopp svarar borgensman utöver angivet belopp jämte ränta för avgifter som 
kostnader som uppkommer för TeliaSonera Finance AB (”TS Finance”) för att ta borgen i anspråk och för att eljest driva in fordran för 
vilken borgen utgör säkerhet. Är kredittagaren handelsbolag och har borgen tecknats av bolagsman, påverkar inte beloppsbegränsning av 
borgensåtagandet, som kan ha gjorts i denna förbindelse, bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser i hans egenskap av 
bolagsman. 
 
3. Ekonomiska föreningar, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och samfälligheter 
Borgen är personlig. Skulle en medlem utträda ur en förening eller samfällighet för vilken denne tecknat borgen enligt denna 
borgensförbindelse kvarstår härvid borgensansvaret fram till dess att ny medlem eller annan person tecknat motsvarande borgen eller 
ställt motsvarande säkerhet som godkänts av TS Finance. 
 
4. Rätt till säkerhet 
Borgensmannen har i förhållande till TS Finance på grund av sin borgen inte någon rätt till annan säkerhet som ställs för krediten om 
borgensmannen inte underrättat TS Finance om att han har sådan rätt och inför TS Finance styrkt denna rätt genom att förete skriftlig 
handling därom. Sådan rätt är efterställd TS Finance rätt. 
 
 
 
 

Borgensmannens underskrift 
 
För fullgörandet av kredittagarens nuvarande och framtida förpliktelser gentemot TeliaSonera Finance AB tecknas härigenom borgen 
såsom för egen skuld. 
 
Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat, om inte beloppsbegränsning är angiven ovan. 
 
Samtidigt bekräftas att borgensmannen denna dag mottagit kopia av angivna kredithandling. 
 
 

Ort och datum  

Borgensmannens namnteckning 

Namnförtydligande 
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