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Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6) 

 

Svenska Bankföreningen har inte något att erinra mot förslagen i promemorian. 

Bankföreningen vill dock framhålla följande.  

 

I 41 § skuldsaneringslagen och 43 § lagen om skuldsanering för företagare föreslås 

det införas bestämmelser som innebär att utbetalning ska göras till det konto som 

angetts av borgenären (avsnitt 10.1). Här vill Bankföreningen lyfta fram att det före-

kommer att bankerna anvisar ett bankgironummer för utbetalning. Ett bankgiro-

nummer är inte ett konto, utan det fungerar som en adress till banken och det bank-

konto som banken (borgenären) vill använda för betalningstransaktioner (se 

www.bankgirot.se). Banken kan även anvisa ett plusgironummer för betalning. Det bör 

därför tydliggöras att borgenärer – som ett alternativ till konto – ska kunna ange ett 

bankgiro- eller plusgironummer.  

 

Bankföreningen välkomnar förslagen om att en underrättelse ska skickas till borgenär-

en om betalning till denne inte görs (41 § tredje stycket skuldsaneringslagen och 43 § 

tredje stycket lagen om skuldsanering för företagare, avsnitt 10.1). Vidare har Bank-

föreningen inget att erinra mot att det införs bestämmelser som reglerar hur medel 

som inte kan betalas ut ska hanteras (41 a § skuldsaneringslagen och 43 a § lagen 

om skuldsanering för företagare, avsnitt 10.2). Under den tid som skuldsanering pågår 

kan förändringar ske vad gäller bankens konto, bank- eller plusgironummer för 

utbetalning av medel. Genom att borgenärer ska underrättas i de fall medel inte 

betalas ut, bör risken för att dessa förlorar sin rätt till inbetalda medel minska betydligt. 

Om borgenären inte skulle få ett sådant besked, är det Bankföreningens uppfattning 

att ett alltför stort ansvar skulle läggas på denne att bevaka pågående skuldsaneringar 

och att annars riskera att förlora sin rätt till inbetalda medel. Det är därför angeläget  
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att borgenären underrättas i de fall utbetalning inte görs och därmed ges en möjlighet 

att läka bristen och inkomma med konto, bank- eller plusgironummer.  

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN 
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