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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 2 § i räntelagen Utgiven i Helsingfors den 3 maj 2019

597/2019

Lag
om ändring av 2 § i räntelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i räntelagen (633/1982) 2 §, sådan paragrafen lyder i lag 209/2013, som följer:

2 §

Avvikelse från lagen

Skyldigheten att betala ränta bestäms enligt denna lag, om inte något annat följer av gäl-
denärens förbindelse eller av handelsbruk eller något annat föreskrivs.

Om gäldenärens förbindelse anknyter till ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare
och en konsument i fråga om en konsumentkredit eller någon annan konsumtionsnyttig-
het, eller till ett avtal på grundval av vilket gäldenären genom köp eller hyra anskaffar bo-
stad för sig eller sin familjemedlem, är förbindelsen utan verkan till den del gäldenären
vore skyldig att betala dröjsmålsränta utöver vad som föreskrivs i 4 eller 5–11 §. Om gäl-
denären i dessa fall i händelse av dröjsmål har förbundit sig att i stället för dröjsmålsränta
eller utöver den betala provision, premie eller motsvarande prestation, är förbindelsen
utan verkan till den del dröjsmålsräntans och den nämnda prestationens sammanlagda be-
lopp överstiger ränta som beräknats enligt 4 eller 5–11 §.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag likställs med konsumentkrediter ock-
så sådan kredit som någon annan än en näringsidkare lämnar eller utfäster sig att lämna en
konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt ar-
rangemang, om krediten förmedlas till konsumenten av en näringsidkare.

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.
På en fordran som förfallit till betalning före denna lags ikraftträdande tillämpas de be-

stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen


