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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Nordea Bank Abp

Adress

Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA

Internetadress

nordea.fi/sv

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Nordea Black, fortlöpande kredit

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditlimit eller det totala belopp som ställs till
förfogande genom kreditavtalet.

5 000 - 50 000 euro

Villkoren för uttaget
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditgivaren öppnar den beviljade krediten åt kunden efter kreditbeslutet. Krediten är tillgänglig när kortet anlänt.

Kreditavtalets löptid

Krediten som anslutits till kortet gäller tills vidare.

Betalningsrater och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska
fördelas mellan olika fordringar

Du måste betala följande:
Krediten återbetalas i månadsrater som omfattar ränta och amortering
av kapitalet. Kapitalamorteringens belopp är en avtalad procentandel
av kreditens kapitalsaldo vid faktureringstidpunkten.
Om till exempel 1 500 euro av krediten har utnyttjats och om
amorteringsprocenten är tjugo (20) är månadsraten 300 euro utökad
med eventuella räntor.
Övriga avtalsenliga avgifter ska betalas i anslutning till den månadsraten, enligt den avtalade förfallodagen.

Det totala belopp som ska betalas
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Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga
kostnader i samband med krediten.

Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband
med kreditavtalet.

Det totala kreditbeloppet beror på utnyttjandet av krediten,
återbetalningen av den och kreditavtalets löptid.
Det uppskattade totala kreditbelopp som ska betalas, om till exempel
1 500 euro av krediten utnyttjats, inklusive räntor och kostnader, är
1 613 euro utifrån antagandet att kredittiden är ett år, räntan på
krediten (Avtalskund 06.19) samt avgifterna och provisionerna är
oförändrade under hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika
stora rater med en månads intervall. Kostnader för uppläggning, uttag
och avtalsenlig återbetalning av krediten har beaktats i kalkylen.
Krediten beviljas i regel utan säkerhet.

3. Kreditens kostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller
för avtalet

Vid inledningen av kreditförhållandet är räntan på krediten den
3 månaders euriborränta (referensränta) som noterades på räntejusteringsdagen i den ränteberäkningsperiod som motsvarar
inledandet av kreditförhållandet, dvs. den första mars, juni, september
och december, utökad med 7,5 procentenheter.
Referensräntans värde justeras på räntejusteringsdagarna i enlighet
med villkoren för kreditkontot.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det
samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika
erbjudanden.

Den effektiva räntan för Avtalskund är 14,5 procent, i annat fall 94,7
procent.
Vid beräkningen används en utnyttjad kredit på 1 500 euro, 3 månaders
euriborränta (06.2019) och i den har man beaktat huvudkortets årsavgift
och och avgift som hänför sig till tillhandahållande av konto 4,50 euro.
Kalkylen har beräknats med antagandet att kunden använder e-faktura.
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Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i
marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?

Nej
Nej

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

Övriga kostnader
Övriga kostnader för kort- eller kreditavtalet

Avgifter för krediten
Månadsavgift 0,00 euro (Avtalskund) 41,67 euro (Normalpris)
Årsavgift 0,00 euro (Avtalskund) 500,00 euro (Normalpris)
Avgiften som hanför sig till tillhandahållande av konto för saldo med
kredit 4,50 euro.

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

I anslutning till månadsraten har kreditgivaren rätt att av kredittagaren
ta ut och debitera provisioner och avgifter enligt kreditavtalet och
Nordeas gällande prislista.
Nordea har rätt att ändra provisionerna och avgifterna i anslutning till
krediten och kortet enligt Nordeas villkor.
Nordea sänder kortinnehavaren ett meddelande om ändring av
priserna enligt villkoren. Ändringen träder i kraft vid en tidpunkt som
Nordea anger, men tidigast två (2) månader efter att meddelandet
sänts till kortinnehavaren.
Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll om inte kortinnehavaren
skriftligen eller elektroniskt på ett särskilt avtalat sätt meddelar Nordea
att han inte godkänner ändringen.

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

Ni kommer att vid betalningsdröjsmål debiteras årlig dröjsmålsränta
från förfallodagen till betalningsdagen enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika stor som den ränta som vid var tid
uppbärs på skulden.
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Avgiften för betalningspåminnelse vid betalningsdröjsmål är 5,00 euro/
betalningspåminnelse.
Dessutom är kunden skyldig att ersätta banken för övriga indrivningskostnader enligt prislistan, dvs. kostnader och provisioner, som
uppkommer på grund av indrivningen av fordran.
Om banken har gett indrivningsärendet till en advokat, en inkassobyrå
eller något annat ombud för handläggning ingår även ombudets
fakturering i indrivningskostnaderna.

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

Ja

Förtida återbetalning
Hela krediten eller delar av den kan återbetalas i förtid när som helst.

Ja

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtida återbetalning

Nej

Sökning i en databas

Kreditgivaren använder sökandens personkreditupplysningar vid
beviljande och bevakning av krediten. Kreditupplysningarna inhämtas
från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister 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.
Rätt att få utkastet till kreditavtalet
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett
kreditavtal.
Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten
för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Ja
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5. Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster
(a) beträffande kreditgivaren
Registrering

Nordea Bank Abp är införd i Patent- och registerstyrelsens
handelsregister med FO-nummer 2858394-9. Nordea Bank Abp:s
hemort är Helsingfors.

Tillsynsmyndighet

Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas av och som
tillståndsmyndighet fungerar:
Europeiska centralbanken (ECB) (ecb.europa.eu)
Nordea Bank Abp övervakas inom ramen för sina befogenheter av:
Finansinspektionen (finanssivalvonta.fi/se)
Tillsyn över konsumentkunder utövas också av
konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi/
sv) och regionförvaltningsverken såsom myndigheter underställda
Konkurrens- och konsumentverket (avi.fi/sv).

(b) beträffande kreditavtalet
Utövande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att frånträda ett kreditavtal genom att underrätta
kreditgivaren om det inom 14 dagar från det att han fått kännedom om
det positiva kreditbeslutet och från den tidpunkt då han fått ett exemplar
av kreditavtalet och övrig förhandsinformation.
Meddelande om frånträde kan göras inom utsatt tid
- till kreditgivaren per brev till adressen: Nordea Bank Abp,
2508 Processing FI, FI-00020 NORDEA,
- på Nordeas kontor i Finland eller
- i Nordeas nätbankstjänst.
Meddelandet om frånträde ska vara specificerat och innehålla
åtminstone följande uppgifter: kredittagarens namn, personbeteckning,
kreditkontots nummer, nummer på det bankkonto som är anslutet till
kortet och kredittagarens underskrift.
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Om kredittagaren utövar sin ångerrätt är han skyldig att betala ränta
på krediten till kreditgivaren för den tid under vilken han haft tillgång
till krediten.
De medel kredittagaren fått på basis av kreditkontoavtalet ska inklusive
räntor återbetalas inom 30 dagar efter att meddelandet om frånträde
har sänts för att ångerrätten inte ska upphöra att gälla.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta
förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks

Finlands lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig
domstol

Tvister om kreditavtalet behandlas vid Helsingfors tingsrätt. En
konsumentkund har dock rätt att föra en tvist till behandling vid den
tingsrätt i Finland inom vars domkrets hen har sin hemvist eller
stadigvarande bostad. Om konsumentkunden inte har en stadigvarande
bostad i Finland behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.
Finlands lag tillämpas på kreditavtalet.

Språkordning

Kredittagaren har rätt att få förhandsinformationen och avtalsvillkoren
på finska och svenska, och kreditgivaren förbinder sig att använda
dessa språk under den tid avtalsförhållandet gäller.

(c) beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning
utanför domstol

Om parterna inte kan avgöra en meningsskiljaktighet i anslutning till
krediten genom förhandlingar, kan en konsument vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (fine.fi/sv) som ger oberoende råd
och handledning gratis till kunderna. Försäkrings- och
finansrådgivningen FINE och Banknämnden ger rekommendationer till
avgörande i tvistemål. FINE behandlar inte tvistemål som är anhängigt
vid eller avgjort i konsumenttvistenämnden eller domstolen. Lättast görs
ärendet anhängigt med den elektroniska blanketten på adressen fine.fi/
sv.
En konsument har rätt att även föra ärendet till
konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi/sv) för avgörande. Innan en
konsument för sitt ärende till
behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon kontakta
magistraternas konsumentrådgivning (konsumentrådgivning.fi/sv).
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Asiakirja, jolla annetaan kuluttajansuojalain mukainen tieto viitekorosta
Luottosopimuksessa voidaan sopia, että velallisen maksettava korko muuttuu viitekorkona käytettävän Euribor-koron muutosten mukaisesti.
Euribor -korkoja hallinnoi European Money Markets Institute (EMMI). Viitekoron muutos alentaa tai korottaa maksettavaa korkoa
luottosopimuksessa sovitulla tavalla.

Dokument med uppgift om referensräntan enligt konsumentsyddslagen
I kreditavtal kan parterna komma överens om att den ränta som gäldenären ska betala ändras i enlighet med ändringarna av euriborräntan
som används som referensränta. Euriborräntorna administreras av European Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan
sänker eller höjer den ränta som ska betalas i enlighet med kreditavtalet.

Document providing reference rate information subject to the Consumer Protection Act
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It may be stated in credit agreements that the interest rate payable by the borrower can change in accordance with changes in the Euribor
rate used as the reference rate. Euribor rates are managed by the European Money Markets Institute (EMMI). A change to the reference
rate will decrease or raise the payable interest rate in the manner laid down in the credit agreement.

