STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
(”SEKKI”)

1.

2.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Adress

BOX 173, 101 23 Stockholm

E-post

info@nordiska.se

Webbadress

www.nordiska.se

Kreditförmedlare

Frink AB

Adress

Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm

E-post

info@zaver.se

Webbadress

www.zaver.se

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Konsumentkredit utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet

Ett belopp om lägst SEK 100 och högst SEK
100 000 som specificeras i kreditavtalet.

Detta är den övre kreditgräns eller det
totala belopp som ställs till förfogande
genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditavtalet skall vara i kraft och dess
villkor uppfyllda. Efter det att kreditansökan
beviljats av kreditgivaren och kredittagaren
elektroniskt signerat lånehandlingar betalas
kreditbeloppet ut till det bankkonto som
specificerats i kreditavtalet.

Kreditavtalets löptid

En period om lägst 14 dagar och högst 60
månader och som specificeras i
kreditavtalet.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i
vilken ordning dessa ska fördelas

Krediten ska återbetalas enligt villkoren i
kreditavtalet.
Du måste betala följande (exempel baserat
på ett kreditavtal med ett kreditbelopp på
SEK 50 000, ränta 10 % och
återbetalningstid om 36 månader): SEK 1
643 i 36 månader inklusive amortering,
ränta och administrationsavgift.
Ränta och/eller avgifter ska betalas på
följande sätt: förfallna avgifter, kostnader
och räntor avräknas innan avräkning av
kapitalskulden sker.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet som kunden ska betala
varierar beroende på kreditbelopp,
räntesats och återbetalningsperiod och
specificeras i kreditavtalet.
Exempel baserat på ett kreditavtal med ett
kreditbelopp om SEK 50 000, ränta 10 %,
SEK 29/mån i administrationsavgift och
återbetalningstid om 36 månader.
Sammanlagt belopp att betala: SEK 59 125.

3.

Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika
krediträntor som gäller för kreditavtalet

Det totala beloppet som kunden ska betala
varierar beroende på kreditbelopp,
räntesats och återbetalningsperiod och
specificeras i kreditavtalet.
Exempel baserat på ett kreditavtal med ett
kreditbelopp om SEK 50 000, ränta 10 %,
SEK 29/mån i administrationsavgift och
återbetalningstid om 36 månader.
Sammanlagt belopp att betala: SEK 59 125.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den
effektiva räntan av det samlade
kreditbeloppet.

11,83 % baserat på ett kreditavtal med ett
kreditbelopp på SEK 50 000, ränta 10 %,
administrationsavgift per månad SEK 29
samt en amorteringstid om 36 mån.

Den effektiva räntan varierar beroende på
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig lånebelopp, återbetalningsperiod och
att jämföra olika erbjudanden.
kredittagarens individuellt prövade
förutsättningar.
Uppgift om effektiv ränta förutsätter att
rörlig ränta och kostnader är oförändrade
under kreditens löptid. Andra sätt att
avbetala krediten kan leda till såväl en
högre som lägre effektiv ränta. Den
effektiva räntan är beräknad i enlighet med
Konsumentverkets allmänna råd om
konsumentkrediter (KOVFS 2011:1).
Är det, för att erhålla krediten eller för att
erhålla den enligt villkoren i
marknadsföringen, obligatorisk att ingå
avtal om
- En försäkring som säkrar krediten, eller

Nej

- Någon annan kompletterande tjänst?

Öppnande av inlåningskonto hos
kreditgivaren: Nordiska Allmänna.

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är
kända av kreditgivaren ska de inte
inkluderas i den effektiva räntan.
Härtill hörande kostnader

-

Andra kostnader i samband med
kreditavtalet

Administrationsavgift per månad om SEK
29.

Villkor för att ändra de ovan nämnda
kostnaderna i samband med kreditavtalet

Rörlig ränta som ej är knuten till
referensränta får ändras till kredittagarens
nackdel i den utsträckning som det
motiveras av kreditpolitiska beslut eller
andra kostnadsökningar som kreditgivaren
inte skäligen kunde förutse när krediten
lämnades.
Avgifter för krediten får höjas i den mån det
motiveras av ökade kostnader. Andra
kostnader för krediter och kostnader i
samband med försenade betalningar får
ändras utan förbehåll.
Kreditgivaren, via Frink AB, underrättar om
ändrad rörlig räntesats innan ändringen
börjar gälla och om ändrad rörlig räntesats
knuten till referensränta periodvis efter att
ändringen börjat gälla. Kreditgivaren, via
Frink AB, underrättar om en avgiftshöjning
innan ändringen börjar gälla.

Kostnader i samband med försenade
betalningar.
Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och
försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Kredittagaren kan komma att debiteras
förseningsavgift, påminnelseavgifter,
inkassoavgifter och dröjsmålsränta för
uteblivna betalningar om betalning av
kredit, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid.
Dröjsmålsräntan utgår som en särskild årlig
ränta med f n 24 % procentenheter.
Förseningsavgift (f n)
Påminnelseavgift (f n)
Inkassoavgift (f n)

SEK 120
SEK 60
SEK 180

Kreditavtalet kan komma att sägas upp i
enlighet med vad som reglerats i avtalet
och de allmänna kreditvillkoren vid
allvarligare betalningsförsummelser.

4.

Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom
14 kalenderdagar.

Ja. Kredittagaren har rätt att frånträda
kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från
den dag då kreditavtalet ingicks.

Förtidsåterbetalning

Ja. Kreditgivaren har rätt till kompensation
för ränta och andra kostnader för krediten
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i för tiden fram till förtidsbetalningen.
förtid när som helst.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval
av en sökning i en databas måste
kreditgivaren genast och kostnadsfritt
meddela dig resultatet av sökningen.
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan
information är förbjudet enligt
gemenskapslagstiftningen eller strider mot
allmän ordning och säkerhet.

Kreditförmedlaren och kreditgivaren har rätt
att göra sökningar i kreditdatabaser utan
krav på att inhämta kundens särskilda
tillstånd.
Om en kreditansökan avvisas på grundval
av en sökning i en kreditdatabas ska kunden
informeras. Detta gäller inte om
utlämnandet av sådan information är
förbjudet enligt lag eller strider mot allmän
ordning och säkerhet.

Rätt att få utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få
en kopia av ett utkast till ett kreditavtal.
Denna bestämmelse är inte tillämpligt om
kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
Villkor för att ändra de ovan nämnda
kostnaderna i samband med kreditavtalet

5.

Dessa uppgifter är beräknade 2020-10-15
och gäller under förutsättning att ränteeller avgiftsförändringar inte sker under
perioden. Ett krediterbjudande är giltigt i 30
dagar räknat från den dag kreditprövning
genomförts. Kreditgivaren äger rätt att
ompröva och omedelbart sänka eller
återkalla erbjuden kredit på grund av
ändrade ekonomiska förutsättningar hos
sökande.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad

b)

Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att ångra ingåendet
av Kreditavtalet genom att lämna eller
sända ett meddelande om detta till
kreditgivaren inom 14 dagar från den dag
då Kreditavtalet ingicks, eller från den dag
då Kredittagaren får del av avtalsvillkor och
övrig information om detta sker vid ett
senare tillfälle än vid avtalets ingående.
Kredittagaren ska snarast, och senast inom
30 dagar från dagen då Kredittagaren
lämnade eller sände sitt meddelande om att
avtalet frånträds betala tillbaka hela
Kreditbeloppet med tillägg för upplupen
ränta och tillämpliga avgifter. Ränta ska
utgå från den dag kreditgivaren utbetalade
Kreditbeloppet.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt
som grundval för att upprätta förbindelser
med dig innan kreditavtalet ingicks

Svensk lag.

Klausul om tillämplig lagstiftning för
kreditavtalet och/eller behörig domstol

Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid
tvist i anledning av kreditavtalet. Tvister ska
avgöras av Stockholms tingsrätt.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på
Svenska.

c)

Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism
för klagomål och prövning utanför domstol.

Klagomål avseende Tjänsten bör omgående
framföras till kreditgivaren.
Vid tvist med kreditgivaren har kund som är
konsument möjlighet att vända sig till
kreditgivarens klagomålsansvarig (tel.nr.
08-232800, info@nordiska.se eller
postadress Box 173, 101 23 Stockholm)
eller Allmänna Reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm (www.arn.se).
Kostnadsfri vägledning kan också lämnas av
den kommunala konsumentvägledningen
eller av Konsumenternas Bank- och
finansbyrå Box 24215, 104 51 Stockholm,
(www.konsumenternas.se).

