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Brocc har lanserat ett Lojalitetsprogram för alla Låntagare, som kallas ”Pengar tillbaka” programmet. ”Pengar 
tillbaka” programmet innebär att Låntagare, from 14 oktober 2019 erhåller en del av den inbetalda räntan.  ”Pengar 
tillbaka” programmet uppgår till 5% av inbetald ränta som Låntagaren kan få tillbaka. Räntan beräknas från och 
med dagen då räntan är inbetald.  ”Pengar tillbaka” ackumuleras månatligen när Låntagarens månatliga 
inbetalning (dvs. ränta och amortering) mottagits av Brocc. För att erhålla ”Pengar tillbaka” ska inbetalningen ha 
varit Brocc tillhanda senast dagen efter förfallodagen. 
 
”Pengar tillbaka” betalas ut först när den samlade ”Pengar tillbaka” summan uppgår till minst 1 500 kr. 
Utbetalningen görs när Låntagaren ansöker om uttag via ”Mina sidor”. ”Pengar tillbaka” kan användas till 
extraamortering, investering*, välgörenhet eller annan konsumtion som går att välja på Mina Sidor. Om 
Låntagaren väljer konsumtion, betalas pengarna ut i form av en insättning på angivet konto.  

Brocc förbehåller sig rätten att ändra villkoren för ”Pengar tillbaka” programmet när som helst.  
 
*Investering innebär att beloppet från ”Pengar tillbaka” programmet kommer sättas in på ett nytt investeringskonto 
hos Brocc där beloppet investeras i privatlån med villkor och ansökningsprocess som följer av Långivaravtalet.  
 
 

Frågor och svar om ”Pengar tillbaka” programmet 
 
a. Vem omfattas av ”Pengar tillbaka”? 
 
 ”Pengar tillbaka” gäller för samtliga lån en Låntagare har from 14/10 2019 

a. När får jag ”Pengar tillbaka”? 
 
”Pengar tillbaka” ackumuleras månatligen. Låntagarens månatliga inbetalning (dvs. ränta och 
amortering) ska vara Brocc tillhanda senast dagen efter förfallodagen. Broccs autogirodragning 
görs den 26:e varje månad, följt av den 27:e och 28:e om det ej finns täckning på kontot 
föregående dagar. Om inbetalningen inte är Brocc tillhanda senast den 29:e, anses betalningen 
inte ha skett i tid.  
 

b. Hur fungerar ”Pengar tillbaka”? 
 

i. Hur beräknas ”Pengar tillbaka”? 
 
”Pengar tillbaka” uppgår till 5% av inbetald ränta som erhålls månatligen när 
Låntagarens månatliga inbetalning (dvs. ränta och amortering) mottagits av Brocc, 
dvs. Brocc tillhanda senast dagen efter förfallodagen. 
 
 

ii. Hur länge gäller ”Pengar tillbaka”? 
 
”Pengar tillbaka” är giltigt så länge Låntagare har ett aktivt lån hos Brocc.  

Om Låntagare säger upp låneavtalet eller om Brocc säger upp Låntagarens lån innan 
Låntagaren tjänat in ”Pengar tillbaka” om 1 500 kr, kommer ”Pengar tillbaka” tillfalla 
Brocc. Om det intjänade ”Pengar tillbaka” beloppet överstiger 1 500 kr och beloppet inte 
har utnyttjats kommer ”Pengar tillbaka” automatiskt betalas ut till Låntagaren i samband 
med lånets förfallodag alternativt när Låntagaren betalar av lånet.   
 

iii. Hur får jag ”Pengar tillbaka” utbetald? 
 
”Pengar tillbaka” kan betalas ut först när den samlade summan uppgår till minst 1 500 
kr samt att det inte finns några till betalning förfallna skulder till Brocc. ”Pengar tillbaka” 
kan användas till extraamortering, investering*, välgörenhet eller annan konsumtion. 
Om Låntagaren väljer konsumtion, betalas ”Pengar tillbaka” ut i form av en insättning 
på angivet konto. 
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iv. Hur ofta kan jag ta ut ”Pengar tillbaka”? 
 
När ovanstående krav för att erhålla ”Pengar tillbaka” är uppfyllda, kommer Brocc 
betala ut intjänad ”Pengar tillbaka”, när Låntagaren ansöker om uttag via Mina Sidor. 
Om låntagaren inte aktivt valt att ta ut ”Pengar tillbaka” kommer denna betalas ut till 
Låntagaren i samband med att lånet förfaller till betalning.  
 
När Låntagaren har tjänat in ”Pengar tillbaka” om 1 500 kr, kan Låntagaren välja att ta 
ut ”Pengar tillbaka” månatligen om Låntagaren så önskar, utan att ”Pengar tillbaka” 
återigen ackumuleras till 1 500 kr.   
 
 

v. Hur länge gäller den intjänade ”Pengar tillbaka” (giltighet)? 
 
”Pengar tillbaka” är giltigt så länge Låntagarens lån är aktivt hos Brocc samt att lånet 
inte är uppsagt. 
 
 

vi. Kan ”Pengar tillbaka” utebli en månad? 
 
För den händelse Låntagaren hamnar i väsentligt dröjsmål med inbetalning av 
amortering och ränta, dvs. om den månatliga inbetalningen inte är Brocc tillhanda 
senast dagen efter förfallodagen, uteblir ”Pengar tillbaka” den månaden. Den 
sammanlagda intjänade ”Pengar tillbaka” kan aldrig sänkas, utan bara utebli på 
månadsbasis.  
 

vii. Hur beskattas ”Pengar tillbaka”? 
 
”Pengar tillbaka” är en ränteintäkt där Brocc skickar sedvanlig kontrollinformation till 
Skatteverket.  


