
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON  OM  FORSVARETS  PERSONELLSERVICE   

                  

                             KONTO KREDITT    

 

 

 

 

FP har nå et tilbud om kontokreditt til medlemmer som er fast ansatt*, med  

etablert lønnstrekk og benytter seg av FPs nettbank.  

Kredittbeløpet er fast kr 50.000, - .  Kredittrenten er pt. 5,50% pa. 

 

Kontokreditt vil kunne gi en ekstra økonomisk buffer til en rimelig rente. 

Medlemmene skal selv betjene ordningen gjennom nettbanken.  

  

Kreditten er en løpende kreditt som du selv kan trekke opp igjen gjennom 

nettbanken ved behov. 

 

Ved innvilgelse av søknaden  igangsettes et månedlig lønnstrekk på kr 500,-, 

uansett om kreditten blir benyttet eller ikke. Månedlig innbetaling forrentes 

etter vilkår for FPs sparekonto, dersom kreditten ikke benyttes. 

 

Nedenfor finner du regler og gjeldsbrev. 

Ønsker du å benytte deg av tilbudet, må du fylle ut gjeldsbrevet på alle åpne 

punkter. Husk at underskriften din må bekreftes av to vitner. 

 

Gjeldsbrevet sendes i original til vår adresse:  

Forsvarets Personellservice, Postboks 6481 – Etterstad, 0605 Oslo  

 

Du vil få svar på søknaden i nettbanken ved at kontokreditten er etablert og klar 

til bruk. 

Dersom søknaden ikke blir innvilget, returneres gjeldsbrevet i makulert stand. 

 

*Som fast ansatt i denne sammenheng regnes fast ansatt sivilt personell, 

yrkesbefal, avdelingsbefal og ellers kontraktstilsatt personell med mer enn tre år igjen av 

kontraktstiden. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

FORSVARETS     PERSONELLSERVICE 

 

REGLER   FOR  KONTOKREDITT 

 

 

 

Kontokreditt er en rammekreditt som gjøres tilgjengelig for medlemmer etter søknad . 

FP kontokreditt forutsetter at medlemmet er fast ansatt*, da månedlig innbetaling foretas 

gjennom ordinært lønnstrekk. 

 

Medlemmet må ha opprettet FPs nettbank, da kreditten kun kan disponeres gjennom denne.  

Søknader om kontokreditt behandlers individuelt.  Intet medlem har krav på kreditt.  

Avslag begrunnes ikke.  FP gis rett til å foreta relevant kredittvurdering.  

 

Det er ingen gebyrer knyttet til etablering eller bruk av FP kontokreditt.  

 

 Varsling om endring i vilkårene skjer etter de retningslinjer som er gitt av myndighetene.  

 

Betjening av kreditten skjer gjennom lønnstrekk, og det er  ingen trekkfrie måneder. 

Det etableres et lønnstrekk på kr 500,- pr. måned ved innvilgelse, uansett om kreditten 

benyttes eller ikke. Dersom du vil øke den månedlige innbetalingen, kontakt FP. 

Renter av saldo ved hver måneds siste dato belastes kreditten.  

 

Medlemmet har rett til å trekke kreditten opp igjen til kr. 50.000 ,- gjennom nettbanken, men 

den må aldri overstige kr. 50.000,-  med tillegg av foregående måneds rentebelastning.  

 

Dersom kredittsaldo er innbetalt med tillegg av renter, vil trekket fortsette som sparing og  

 forrentes etter de til en hver tid gjeldende sparevilkår.  

 

Forsvarets Personellservice har rett til å foreta dekning av overskredet kontobeløp fra aktiva 

medlemmet måtte ha på andre kontoer i FP. 

 

Dersom medlemmet slutter i etaten, går av med pensjon, eller av andre grunner ikke lenger 

kan trekkes gjennom lønnssystemet, har FP rett til å anse kreditten forfalt til full innfrielse.  

Det samme gjelder dersom kredittsaldo overskrider avtalt maksimalbeløp.  

Det samtykkes herved i at kreditten da blir overført til forbrukslån med de betingelser som der 

gjelder, og løper videre til den er innfridd gjennom avtale eller rettslig inndrivelse. 

Misligholdt kontokreditt kan ikke reetableres.   

  

Denne avtale kan når som helst sies opp av debitor  forutsatt at all kreditt er innbetalt.  

 

*Som fast ansatt i denne sammenheng regnes fast ansatt sivilt personell, yrkesbefal, 

avdelingsbefal og ellers kontraktstilsatt personell med mer enn tre år igjen av kontraktstiden.   

 

 

 



 

 

 
FORSVARETS  PERSONELLSERVICE 

Postboks 6481 - Etterstad , 0605, Oslo  

ORG.NR: 939 333 037 

Tlf: 21 07 57 00 

 

G J E L D S B R E V – KONTOKREDITT 

 

 
FP medlnr:       Personnr: 
Navn: 

Adresse: 

Sted:  
 
Erklærer herved å skylde Forsvarets Personellservice  

 

                                NOK. 50.000 – FEMTITUSENKRONER  
 

Rente :    P.t:  5,50 % p.a. belastet månedlig.  

 

Betjening:  Månedlig ved lønnstrekk på kr. 500,- pr. måned  

 

Opphør av låneavtalen:   Etter 3 måneders oppsigelse. 

 

Kreditten er gitt på de betingelser som fremgår av reglene vedlagt dette  gjeldsbrevet.  

Reglene for FPs kontokreditt er lest og akseptert.  

Kreditten ansees misligholdt dersom lønnstrekk faller ut 2 etterfølgende måneder eller mer , 

eller saldo med påførte månedlige renter overstiger kredittbeløpet.   

Kreditten kan inndrives uten søksmål etter reglene i Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2.  Det 

samme gjelder hvis jeg avgår ved døden, søker akkord/gjeldsforhandling, oppretter ektepakt 

som foringer formuesforholdet, tar fast bopel utenfor Norge, eller andre skritt som kan lede til 

antesipert mislighold.  

Ved mislighold gjelder den til enhver tid gjeldende morarente ima. Lov om forsinkelsesrenter.  

 

----------------------------     ---------------------     ------------------------------------------- 

Sted                                    Dato                         Underskrift  

 

E-Postadresse…………………………………………. 

 

2 myndige vitner må bekrefte din underskift:  
 

Det bekreftes at ……………………………………………………………….  

egenhendig har undertegnet dette gjeldsbrev og at underskriveren er over 18 år.    

 

 

Navn:……………………………..                Navn:………………………………………..        

Født:        Født: 

                      

Adresse:                                                            Adresse: 

 


