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O R D L I S T A D E F I N I T I O N

Allmänna ränteläget En form av ränteberäkning utan bindning till någon definierad räntebas

Amortering Avbetalning på skuld

Annuitet Betalningsplan med lika stora betalningar under kontraktets tid 

Attest Godkännande

Avgift Ersättning för utförd tjänst

Avdragsgill Benämning på en utgift för ett företag eller en privatperson som ger
skattelättnader

Avi Kundens betalningsunderlag

Avskrivning Minskning av en tillgångs bokförda värde

Avtal En överenskommelse mellan två eller flera parter 

Basränta En jämförelseränta som styr vår räntesättning

Betalning Avisering inklusive amortering, ränta och avgifter

Betalningsperiod Hur ofta man amorterar på ett lån eller betalar sin leasingavgift

Bilförmån Det värde som en anställd med tjänstebil ska ta upp till beskattning 

Billån Avbetalningskontrakt där vi har äganderättsförbehåll tills bilen är slutbetald

Bilpark Ett företags totala bilbestånd

Borgen Åtagande av en person/bolag att ansvara för att en annan fullgör en
förpliktelse

Borgensman Den person/bolag som går i borgen för någon annan

Borgenär Långivare

Brukare Den som registreras i Bilregistret som användare av ett leasingobjekt
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Deposition En säkerhet som betalas vid avtalets ingång och återbetalas vid avtalets slut

Dröjsmålsränta Straffränta som debiteras kund som betalat sina förfallna betalningar för
sent

Effektiv ränta Kostnad för ett lån per år då ränta och avgifter är inräknade med hänsyn
tagen till antal betalningar per år

Efterskottsbetalning lån Ränta och amortering betalas i efterskott

Extraamortering Inbetalning på lån utöver uppgjord betalningsplan

Faktura Den avisering som innehåller en säljares anspråk på betalning för sålda varor
eller tjänster 

Fast ränta En fast ränta är bunden under en viss tid och ändras inte under den tiden

Finansförsäkring Fordonsförsäkring som erbjuds i kombination med vår finansiering

Finansiell Leasing Leasing där leasetagaren besitter den ekonomiska förmånen och bär den
ekonomiska risken förknippat med leasingobjektet

Fullserviceleasing Leasingavtal inklusive serviceavtal

Fysisk person Privatperson

Förfallodag Den dag då en faktura, avi eller skuld förfaller till betalning och pengarna ska
finnas hos fordringsägaren

Förmånsbil Tjänstebil

Förmånsvärde Det värde som beskattas av mottagaren av en förmån. Kan vara bilförmån 

Förskottsbetalning leasing Ränta och avskrivning som betalas i förskott

Förtidslösen Slutbetalning av lån innan uppgjord betalningsplan

GAP försäkring Försäkring som täcker eventuellt underskott mellan restvärde och
marknadsvärde på fordonet

Garanterat restvärde Någon annan än leasetagaren ansvar för restvärdet vid avtalstidens slut

Gäldenär Låntagare, den som har en skuld

Hanteringsbolag Servicebolag som t.ex. erbjuder vagnparksadministration

Inbyte Vid försäljning av fordon, kan din tidigare bil användas som kontantinsats
(helt eller delvis)

Ingångsvärde Kalkylmässigt värde i ett leasingavtal, bilens pris minus eventuell rabatt och
särskild leasingavgift

Juridisk person Företag eller förening, ej privatperson

Kalkylränta Den ränta som används vid beräkning av leasing eller lån

Konsumentleasing Leasing för privatpersoner, operationell leasing

Kontantinsats Den del av köpeskillingen som du inte lånar till. För konsument gäller lägst
20 % av bilens pris
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Kontrakt En överenskommelse mellan två eller flera parter 

Kreditbedömning En analys av en kredittagares återbetalningsförmåga

Kreditbelopp Kalkylmässigt bilpris minus eventuell rabatt och kontantinsats

Kreditkostnad Den sammanlagda kostnaden för ett lån inklusive ränta och avgifter

Kreditmarkering Markering i CBR som visar att fordonet har ett har ägarrättsförbehåll

Kundränta Den ränta i % som en kund betalar

Leasegivare Den finansiella parten i en leasingaffär

Leasetagare Den kund som tecknar ett leasingavtal med oss

Leasing En hyra av lös egendom under en avtalad tid

Leasingavgift Den hyra som en leastagare betalar till leasgivaren för nyttjandet av ett
leasingobjekt, en leasingavgift innehåller ränta och avskrivning

Leasingobjekt Objektet som leasas, nästan alltid lös egendom. 

Leasingspärr Markering i CBR som visar att fordonet ägs av ett finansbolag

Leverantör Den som levererar bilen

Låneskydd Försäkring som täcker betalning vid tillfälligt nedsatt beatlningsförmåga

Låntagare En person eller företag som är beviljat ett lån

Marknadsvärde Bilens värde på marknaden, vid ett visst tillfälle

Medsökande Vid ett lån den som är medlåntagare

Milfakta Vårt varumärkesskyddade produktnamn för vagnparksadministration 

Millån Ett lån utan kontantinsats, där arbetsgivaren intygar genom ett milintyg att
bilen används huvudsakligen i tjänsten. Namnet Millån är varumärkeskyddat

Momsavlyft Den del av momsen på leasingavgiften som är avdragsgill 

Momssmittade bilar Om bilen har ägts av en privatperson är momsen inte längre avdragsgill vid
leasing

Netto per månad Betalning med hänsyn taget till framtida ränteavdrag

Nominell ränta Se kalkylränta

OCR-nummer Sifferkombination för automatisk inläsning av en betalning

Offert Erbjudande

Operationell Leasing Leasingform där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken
förknippat med ägandet av leasingobjektet

Personalbil Produkt som erbjuds till företagets anställda, ofta en leasingbil som betalas
via brutto eller nettolöneavdrag och som är kostnadsneutral för företaget
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Prisbasbelopp Belopp som årligen fastställs av regeringen, en parameter vid beräkning av
bilförmån

Rak amortering Betalningsplan där betalningarna innehåller en lika stor del amortering vid
varje betalningstillfälle, räntan förändras i takt med att skulden amorteras
ner

Ramavtal Avtal med större företag som anger gränser inom vilka leasingavtal och
bilköp kan ligga

Restskuld Kvarvarande skuld på ett avbetalningskontrakt

Restvärde Kvarvarande restvärde/bokfört värde på ett leasingobjekt

Ränta Avkastning på sparade pengar eller utgift för en kredit. Ränta anges
normalt i % och på årsbasis

Räntebas Den räntenotering som utgör grunden för räntesättning mot kunden. 

Ränteförändringar Faktisk förändring mellan tidigare ränteavläsningstillfälle

Rörlig ränta Ränta som följer marknadsräntan och som kan ändra sig från dag till dag

Serviceavgift Fast månadskostnad för den nivå av service som kunden tecknat avtal om

Serviceavtal Avtal som reglerar viss service (och reparationer), och som kan kombineras
med våra finansieringsavtal

Stafflad (varierad)
avskrivning

Betalningplan där amortering eller avskrivning varierar under avtalstiden

Statslåneränta En referensränta som fastställs av Riksgäldskontoret och som hänvisas till
inom skattelagstiftningen

STIBOR STockholm InterBank Offered Rates, bankernas utlåningsränta mellan
varann, STIBOR notering finns från dag till år

Säkerhet Objekt som kan förfogas av kreditgivaren för att säkerställa återbetalning
av en skuld (t.ex. bil vid billån eller pantbrev)

Särskild leasingavgift Den del av bilens pris som inte finansieras via ett leasingavtal, erläggs som
betalning vid leverans och reducerar det kalkylmässiga ingångsvärdet

Tjänstebilsinnehavare Brukaren av en tjänstebil 

Uppläggningsavgift Avgift som tas ut av kund för nedlagt arbete med att ta fram ett avtal,
betalas på första aviseringen

Vagnpark Se Bilpark

Vägtrafikverket Myndighet där bilar i Sverige är registrerade

Återköpsavtal En återförsäljare eller generalagent som förbinder sig att köpa tillbaka bilen
till ett i förväg bestämt pris, vid avtalstidens slut

Överlåtelse Avtal genom vilket en tidigare kontraktsinnehavaras rättigheter och
skyldigheter överförs till någon annan
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