
  
 

 
VILKÅR FOR ELEVLÅN FOR MEDLEMMER AV NORGES OFFISERS- OG SPESIALISTFORBUND 

Vilkårene gjelder fra 01.03.2021 
 

1. Hvem kan søke elevlån? 

Elever ved Forsvarets skoler som ikke har regulativlønn under skoletiden, og får 
plikttjeneste i ettertid, kan søke NOF elevlån. Elevene må være medlemmer av NOF. 
 

2. Hvor mye kan man låne? 
Det kan søkes opptil kr. 15.000,- pr. skoleår. Maks lånebeløp er kr. 45.000,- 

 For elever med 1-årig skole:  Maks kr. 15.000,- 
 For elever med 2-årig skole:  Maks kr. 30.000,- 
 For elever med 3-årig skole: Maks kr. 45.000,- 

 
3. Søknad 

a) Søknad/gjeldsbrev sendes i original, vedlagt utskrift fra gjeldsregisteret og kopi av 
utdanningskontrakt til: 
 
NOF 
Møllergata 10 
0179 Oslo 
 

b) Søknad om elevlån kan vurderes først når det foreligger riktig utfylt 
søknadsskjema, utskrift av gjeldsregisteret og kopi av utdanningskontrakt. 
https://www.gjeldsregisteret.com/pages/innsyn-i-egne-opplysninger 
 

4. Kredittvurdering 
a) Vurdering av lånesøknaden gjøres på bakgrunn av utfylt søknadsskjema og 

innlevert dokumentasjon. 
b) Elevlån forutsetter at søker ikke står oppført med betalingsanmerkninger og at 

søkers totale lån og kreditter inklusive elevlånet ikke overstiger 1G. 
 

5. Rentebetingelser og gebyrer 
a) NOFs elevlån er gebyrfritt. Lånet vil ikke bli belastet med annet enn lånerente. 
b) Lånerenten er satt til den til enhver tid gjeldende rente for boliglån i Forsvarets 

Personellservice.  
www.fp.no/lan/boliglaan/ 

c) Renten påløper fra og med lånet er utbetalt. 
d) En eventuell økning i renten vil bli varslet senest 2 måneder før renteendring trer 

i kraft.  
e) Det er ikke mulig å binde renten. 

 



6. Nedbetaling 
a) Nedbetaling av elevlån igangsettes når plikttjeneste starter etter endt utdanning i 

Forsvaret.  
b) Elevlån betales via lønnstrekk til Forsvarets Personellservice 
c) Maksimum nedbetalingstid er plikttjenestens varighet. 
d) Man kan til enhver tid (innenfor avtalt nedbetalingstid) gebyrfritt innløse lånet 

helt eller delvis. Det må betales renter for det lånte beløpet frem til datoen lånet 
er innfridd. 

e) Lånet skal umiddelbart innfris dersom låntakeren avbryter utdanningen eller ved 
en eventuell utmelding av NOF. Se punkt 7 f) for bytte av fagforening i Forsvaret. 
 

7. Annet 
a) Elevlånet kredittvurderes og utbetales av Forsvarets Personellservice. 
b) Forsvarets Personellservice innrapporterer lånesaldo samt renter til 

skattemyndighetene hvert år. 
c) Påløpte renter og restgjeld pr. 31.12 fremgår av kontoutskrift som sendes fra 

Forsvarets Personellservice etter nyttår hvert år.  
d) En eventuell økning i renten vil bli varslet av Forsvarets Personellservice. 
e) NOF elevlån forutsetter ikke medlemskap i Forsvarets Personellservice. 
f) Ved bytte av foreningsmedlemskap fra NOF til BFO, er det mulig å søke om 

overgang til BFOs elevlån. Henvendelse angående dette rettes til Forsvarets 
Personellservice. 
 

8. Mislighold 

Dersom renter og avdrag ikke blir dekket inn som forutsatt, vil lånet forfalle i sin 
helhet. Dersom et misligholdt lån ikke innfris, kan saken bli sendt til inkasso.  Alle 
offentlige utgifter dette måtte medføre dekkes av låntaker. 

 

 

 

 


