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1. Innledning    

Disse produktvilkårene ("Produktvilkårene") gjelder for 

låneproduktet kalt Reduce™ som Northmill Bank AB, filial Norge, 

org. 925154407, (“Northmill” eller “banken”) tilbyr forbrukere i det 

norske markedet.  

 

Med forbruker menes en fysisk person som ikke inngår denne 

avtalen med formål som er hovedsakelig knyttet til 

næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven § 2.  

 

Forbrukeren omtales i det videre som "kunden".  

 

2. Om Reduce™ og Produktvilkårene 

Reduce™ er et kredittprodukt, som tilbys som et usikret lån til 

forbrukere. Reduce™ kan kun benyttes til refinansiering av 

eksisterende lån kunden har hos Northmill eller annen kreditor.  

 

Produktvilkårene angir de særskilte vilkårene som gjelder for 

søknad om, innvilgelse og bruk av produktet Reduce™. 

Produktvilkårene utfylles av Northmills Alminnelige Vilkår, Skjema 

for standardiserte europeisk opplysninger om forbrukerkreditt og 

låneavtalen mellom kunden og Northmill. Samlet omtales disse 

dokumentene som "Avtalen".  

 

Avtaleforholdet mellom Northmill og kunden reguleres av norsk lov 

med de tilpasninger som er gjort i Avtalen mellom Northmill og 

kunden.  

   

3. Vilkår for søknad om  Reduce™   

Reduce™ tilbys kun til forbrukere som har fylt 18 år og som er 

bosatt i Norge.  

 

Søknad om Reduce™ skal foretas i samsvar med instruksjonene 

på northmill.com/no eller annen digital flate Northmill stiller 

tilgjengelig for kunden (for eksempel mobilapplikasjon). Kunden 

forplikter seg til å gi fullstendige og korrekte opplysninger i samsvar 

med instruksjonene for søknaden.  

 

Ved søknad om Reduce™ samtykker kunden til at det foretas 

kredittsjekk av kunden i samsvar med lovpålagte plikter for 

kredittvurdering og kredittinnvilgelse til norske forbrukere.  

 

Kunden må bekrefte at informasjonen om eksisterende lån som 

søkes refinansiert er lån som kunden personlig er ansvarlig for, og 

at lån kan betales med frigjørende virkning for kunden på den måte 

som er angitt i låneavtalen mellom kunden og kreditor for lånet.  

 

Dersom det er søkt om refinansiering av flere lån, vil Northmill 

foreta vurdering av det enkelte låneforhold. Northmill forbeholder 

seg retten til å avslå søknaden i sin helhet eller kun gi tilbud om 

refinansiering av deler av kundens eksisterende lån. Et tilbud 

gjelder i alle tilfeller kun det beløp og lån spesifisert i tilbudet.  

Dette gjelder selv om en søker allerede har et lån av typen 

Reduce™ og søker på nytt om Reduce ™ for å gjøre opp ett eller 

flere ytterligere lån.  

   

Kunden må for søknad om Reduce™ bekrefte at denne er kjent 

med produktvilkårene for Reduce™ og Northmills Alminnelige 

Vilkår.  

 

4. Tilbud om Reduce™ 

Tilbudet oppgir vilkårene som Northmill vil tilby kunden for avtale 

om Reduce™. 

 

Kunden forplikter seg til å ikke låne et høyere beløp gjennom 

Reduce™ enn det som tilsvarer kundens lån til eksisterende 

kreditor. Hvis Northmills tilbud angir et høyere kredittbeløp enn 

kundens lån til eksisterende kreditor, skal kunden ikke akseptere 

tilbudet, men i stedet kontakte Northmill for å motta et justert tilbud.  

 

Hvis kunden likevel låner et høyere kredittbeløp fra Northmill enn 

det lån som skal refinansieres er Northmill ikke ansvarlig for at 

kreditor tilbakebetaler overskytende beløp til kunden.  

 

Et tilbud er gyldig i tretti dager fra det tidspunktet det er gjort 

tilgjengelig for kunden. Inntil tilbudet er akseptert, har Northmill rett 

til å trekke tilbudet. Dette kan skje hvis Northmills kjenner til nye 

omstendigheter som dersom de hadde vært kjent for Northmill da 

tilbudet ble fremsatt kunne ha medført at søknaden ikke hadde blitt 

godkjent eller at tilbud hadde blitt gitt på andre vilkår. Tilbudet kan 

godtas av kunden på de måtene som er spesifisert i tilbudet.  

   

Hvis kunden aksepterer Northmills tilbud innen den tid tilbudet er 

gyldig og Northmill ikke før dette tidspunktet har trukket tilbudet, er 

det inngått avtale mellom Northmill og kunden på vilkårene som er 

angitt i tilbudet.  

 

Hvis kunden ikke vil godta Northmills tilbud, trenger ikke søkeren 

gjøre noe. Kunden blir ikke bundet ved passiviteten.  

 

Umiddelbart etter inngåelsen av Avtalen laster Northmill opp alle 

avtaledokumentene på Mine sider på www.northmill.com/no, der de 

er tilgjengelige for kunden. Kunden har også mulighet til å bestille 

en papirkopi av Avtalen fra Northmills kundeservice.   

   

5. Vilkår for utbetaling av kredittbeløpet   

Kredittbeløpet utbetales innen tre virkedager etter at Avtalen om 

Reduce™ ble inngått.  

 

Reduce™ tilbys kun for refinansiering av eksisterende lån. 

Kredittbeløpet blir derfor utbetalt til kreditor for lånet som 

refinansieres som førtidig tilbakebetaling på den måte som er 

anvist i avtale mellom kunde og kreditor for lån som refinansieres.  

 

Hvis kunden allerede har et lån av typen Reduce™ vil dette lånet 

bli refinansiert samtidig ved at en del av kredittbeløpet benyttes til 

nedbetaling av all utestående kreditt under den eksisterende 

Reduce™ avtalen.  

 

Kredittbeløpet betales i alle tilfeller ikke ut til kunden selv. 

 

Kunden forplikter seg ved inngåelse av avtale om Reduce™ til å 

påse at refinansierte lån avsluttes. Kunden plikter herunder også å 

si opp avtaler om kredittkort og andre rammekreditter som lån som 

refinansieres knytter seg til. Northmill forbeholder seg retten til å 

foreta kontroll av at kunden har avsluttet de relevante avtaler om 

kredittkort/rammekreditter, herunder ved å innhente ny informasjon 

om kunden fra gjeldsinformasjonsforetak i etterkant av at avtalen 

om Reduce™ er inngått.  

 

Hvis kredittbeløpet er lavere enn ekisterende lån på 

utbetalingstidspunktet, vil en del av kundens lån til eksisterende 



kreditor forbli. Northmill er ikke ansvarlig for betaling av 

gjenværende lån til eksisterende kreditor.   

 

6. Renter og gebyrer 

Under lånets løpetid må kunden betale renter til Northmill på den til 

enhver tid utestående kapitalen i henhold til rente som er 

spesifisert i Avtalen mellom Northmill og kunden.  

 

Det utestående kapitalbeløpet beregnes daglig inkludert påløpte 

renter og forfalte gebyrer, fratrukket betalinger. Påløpte renter 

legges til hovedstolen ved utgangen av hver måned. Gebyrer 

forfaller til betaling når tjenesten, handlingen eller hendelsen som 

gebyret knytter seg til har blitt utført eller inntruffet eller på slutten 

av perioden som gebyret kan tilskrives.  

   

7. Tilbakebetaling    

Kunden forplikter seg til å tilbakebetale kredittbeløpet med påløpte 

renter, gebyrer og tilknyttede kostnader som angitt i Avtalen. 

Betalte beløp gjøres opp mot forfalte gebyrer, renter og 

kompensasjon for kostnader før oppgjør gjøres mot kapitalgjelden. 

Betaling skal skje innen forfall hver måned, jf. punkt 7.  

 

Ved endring av renten, uteblitt eller forsinket betaling og andre 

forutsetninger på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen, inkludert 

der Northmill gir kunden en eller flere betalingsutsettelser, har 

Northmill rett til endre størrelsen på senere terminbeløp, forlenge 

lånets løpetid eller foreta en kombinasjon av dette.  

   

I løpet av lånets løpetid kan kunden søke Northmill om å redusere 

eller øke beløpet som skal betales månedlig for renter og 

tilbakebetalinger. Hvis Northmill innvilger en slik søknad, forlenges 

eller forkortes lånets løpetid.  

 

I løpet av lånets løpetid kan kunden søke Northmill om forkortelse 

eller forlengelse av lånets løpetid. Hvis Northmill innvilger en slik 

søknad, økes eller reduseres terminbeløpet. I alle tilfeller 

spesifisert her, beregner Northmill beløpet som skal betales 

månedlig og lånets løpetid.  

 

Kunden står i alle tilfeller fritt til å foreta førtidig tilbakebetaling av 

hele eller deler av lånet. 

     

8. Månedlig betaling    

Kunden forplikter seg til å foreta månedlig tilbakebetaling av lånet, 

inkluderte renter, gebyrer og andre påløpte kostander i henhold til 

Avtalen.  

 

Northmill varsler kunden hver måned ved å gi melding om 

betalingen på Mine sider og via e-post til kunden. Meldingen angir 

det totale beløpet som skal betales. Meldingen spesifiserer også 

beløpet som skal betales med hensyn til renter og avdrag, samt 

gebyrene som betalingen dekker.  

       

9. Lånets løpetid 

Avtalt løpetid mellom Northmill og kunden på tidspunktet for 

inngåelsen av låneavtalen er angitt i den enkelte delen av 

låneavtalen.  

 

Dersom lånets løpetid forlenges grunnet forhold som nevnt i punkt 

7 skal forbrukeren motta varsel med begrunnelse for endring minst 

to måneder før endringen kan settes i verk.  

   

10. Angrerett     

I henhold til finansavtaleloven har forbrukeren rett til å trekke seg 

fra avtalen (angrerett) innen 14 kalenderdager fra den dagen 

kredittavtalen ble inngått eller fra den dag forbrukeren mottar 

avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven § 

48 dersom dette er senere enn avtaletidspunktet. Dersom melding 

om bruk av angreretten gis skriftlig, anses fristen overholdt om 

meldingen er avsendt innen fristens utløp. Forbrukeren kan gi 

melding ved å sende eller legge igjen et varsel om dette til 

Northmill. En slik melding kan sendes til kundeservice på telefon 

+47 23 50 65 49 eller e-post hei@northmill.no eller sendes med 

brev til Northmill Bank AB, filial Norge, Drammensveien 211, 0281 

Oslo. 

 

Hvis forbrukeren utøver sin angrerett i henhold til 

finansavtaleloven, må forbrukeren så snart som mulig og senest 30 

kalenderdager fra den dagen forbrukeren sendte eller etterlot sin 

melding til Northmill, tilbakebetale det utestående kredittbeløpet 

med påløpt rente. Forbrukeren må betale påløpt rente for det antall 

dager forbrukeren har hatt tilgang til kredittbeløpet. Forbrukeren 

skal anses å ha hatt tilgang til kredittbeløpet fra tidspunktet 

Northmill har gjennomført betaling til kreditor for det lån som skal 

refinansieres etter Avtalen. Northmill kan ellers kun kreve 

kompensasjon for kostnader i forbindelse med kredittavtalen som 

Northmill har betalt til offentlige myndigheter, og som Northmill ikke 

kan kreve tilbake 

 

Utnytter ikke forbrukeren sin angrerett innen 14 dagers 

angrerettsperiode, mister forbrukeren retten til å trekke seg fra 

kredittavtalen på grunnlag av angreretten. Imidlertid har 

forbrukeren fortsatt muligheten til å tilbakebetale utnyttet kreditt når 

som helst, helt eller delvis. 


