STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Fax
Webbadress
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet

Villkoren för kreditutnyttjandet

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

Ferratum Bank p.l.c.
Organisationsnummer: C 56251
Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM
Malta
+46 08 611 80 33 (Sverige - Kundtjänst); +356 2092 7700 (Malta)
kundtjanst@ferratumbank.se
+356 2092 7710
www.ferratum.se
Revolverande kredit på kreditkonto
Den högsta kreditgränsen är 50 000 svenska kronor, men en kund
kan ha en lägre kreditgräns då denna fastställs på grundval av
kreditgivarens bedömning. Kreditgränsen kan ändras under
kreditavtalets löptid.
När kunden väl har ingått ett kreditavtal måste kunden skicka in
enskilda kreditansökningar, vilka uttryckligen måste accepteras av
Ferratum för att krediten ska beviljas. Kundens kreditansökningar
kan gälla vilka belopp som helst upp till den kreditgräns kunden
beviljats. Ferratum förbehåller sig den absoluta rätten att enligt eget
gottfinnande avgöra om kredit ska beviljas, helt eller delvis, när en
kreditansökan skickats in. Ferratums beslut att bevilja en
kreditansökan ska meddelas kunden via e-post eller SMS.
Utbetalningen sker genom banköverföring till ett konto som
innehas i kundens namn eller på annat sätt.
Kreditavtalet gäller på obestämd tid men kan sägas upp av endera
parten i enlighet med standardvillkoren.
Kontoutdrag utfärdas den 16:e dagen i varje månad under den tid
krediten gäller enligt kreditavtalet, där det första kontoutdraget
utfärdas efter den dag då den ursprungliga krediten betalas ut av
Ferratum.
Kunden måste betala det minsta återbetalningsbeloppet inom 13
dagar från kontoutdragets utfärdande.
Det minsta återbetalningsbeloppet består av det högsta av a) 10 %
av den utestående krediten, samt tillämpliga avgifter, och b) 300
kronor. Ferratum ska ha rätt att begära ett lägre minsta
återbetalningsbelopp efter att ha genomfört en kreditvärdering av
kunden. Om det totala kreditbeloppet och den tillämpliga avgiften
tillsammans understiger 300 svenska kronor ska det minsta
återbetalningsbeloppet anses utgöra det totala kreditbeloppet samt
tillämpliga avgifter.

Det totala belopp som du ska betala

Vid bristande betalning ska fördelningen ske i följande ordning: 1)
kostnaderna för att driva in utestående belopp, 2) eventuell
dröjsmålsränta, 3) tillämpliga avgifter, 4) krediten, och 5)
eventuella övriga belopp som kunden är skyldig.
Om ett belopp på 30 000 kronor utnyttjas måste kunden under
tolvmånadersperiod betala ränta och avgifter som sammanlagt
uppgår till 6 435,41 kronor. Totalt belopp som ska återbetalas: 36
435,41 kronor.
Ovanstående beräkning är ett representativt exempel baserade på en
uttagsavgift om 0 kronor, en daglig ränta på 0,1085 % och
antagandet att kunden kommer att betala det minsta
återbetalningsbeloppet den dag då det förfaller till betalning.
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3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som
gäller för kreditavtalet

Effektiv ränta

39,5 %
Variabel daglig räntesats är 40 % över den referensränta som
fastställts av Sveriges Riksbank och förändras i enlighet med de
ändringar som görs av Sveriges Riksbank. Vid kreditavtalets datum
är referensräntan fastställd till 0,5 % per år.
Om ett belopp på 30 000 kronor tas ut kommer den effektiva räntan
att uppgå till 47,64 %.
Ovanstående beräkning är baserad på en uttagsavgift om 0 kronor,
en daglig ränta på 0,1085 % och enligt följande antaganden:
(i)

(ii)

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
— en försäkring som säkrar krediten, eller
— någon annan kompletterande tjänst?
Härtill hörande kostnader
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Krediten lämnas för en period av ett år från dagen för
den första kreditutnyttjandet, och slutbetalningen då
konsumenten har återbetalat all lånekapital, ränta och
avgifter, om några;
Lånekapitalet återbetalas av konsumenten i lika stora
månatliga betalningar, med början en månad efter den
dag då den första kreditutnyttjandet.

Ovanstående antagande och beräkningar tillhandahålls endast för
att möjliggöra för kunden att jämföra erbjudanden med tredje
parters.
Nej.

Avgift för valfritt mottagande av faktura per post: 19 kronor
Kostnader i samband med försenade betalningar.

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

Kostnader i samband med försenade betalningar

Kreditavtalet kan när som helst ändras på grund av förändringar av
lagliga, ekonomiska och affärsrelaterade krav och/eller ändringar av
den tekniska miljön och/eller ändringar av produkter eller tjänsters
parametrar. Processen för att göra ändringar i kreditavtalet ska vara
som följer: Ferratum ska meddela kunden om de föreslagna
ändringarna. Ändringarna ska träda i kraft omedelbart efter
meddelandet (såvida de inte är till nackdel för kunden eller om de
beror på tillämplig rätt). I annat fall ska kunden ha rätt att avvisa
ändringarna genom att begära att Ferratum säger upp kreditavtalet
inom tio (10) kalenderdagar från det kunden mottog meddelandet
om förändringarna med e-post eller post. I sådana fall ska kunden
betala igen alla belopp som förfallit enligt de villkor i kreditavtalet
som överenskommits mellan Ferratum och kunden, och
kreditavtalet ska upphöra så snart de belopp som förfallit enligt
avtalet har återbetalats. Om kunden inte begär att Ferratum ska säga
upp kreditavtalet inom tio (10) kalenderdagar efter att meddelandet
om de föreslagna ändringarna mottogs ska kunden anses ha
accepterat de föreslagna ändringarna. I sådana fall ska ändringarna
börja gälla inom tio (10) kalenderdagar från den dag då kunden
meddelandes om de föreslagna ändringarna.
Om kunden inte betalar det minsta återbetalningsbeloppet i sin
helhet senast på förfallodagen ska Ferratum ha rätt att ta ut en
dröjsmålsränta.
Om kunden inte betalar det minsta återbetalningsbeloppet och
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dröjsmålsavgiften i sin helhet inom fem (5) dagar från
förfallodagen ska Ferratum skicka kunden ett påminnelsebrev och
ha rätt att ta ut en påminnelseavgift på 60 kronor från kunden.
Kunden ska ha rätt att återbetala krediten och de tillämpliga
avgifterna innan förfallodagen genom att meddela Ferratums
kundtjänst fem (5) arbetsdagar i förväg, antingen via post eller epost. I så fall ska räntan beräknas proportionerligt baserat på den tid
då krediten faktiskt utnyttjades (d.v.s. den ränta som ackumulerades
fram till återbetalningsdagen). Om kunden är osäker på det senare
beloppet går det att få reda på den relevanta informationen genom
att kontakta Ferratums kundtjänst. För undvikande av tvivel:
uttagsavgiften ska vara densamma och den ska inte påverkas av
återbetalning i förtid. Vidare sker återbetalning av ett lån före
förfallodagen till det bankkonto som Ferratums kundtjänst har
delgett kunden, som kan innehas av en bank som är registrerad och
licensierad på Malta.
Ferratum ska ha rätt att kräva ersättning för all faktisk skada och
alla
faktiska kostnader som uppstått vid indrivandet av förfallna belopp,
inklusive indrivning av betalning som erlagts via inkassoföretag.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan
återbetalas i förtid när som helst.

Ja.
Ja. I så fall ska räntan beräknas proportionerligt baserat på den tid
då krediten faktiskt utnyttjades (d.v.s. den ränta som ackumulerades
fram till återbetalningsdagen). För undvikande av tvivel:
uttagsavgiften ska vara densamma och den ska inte påverkas av
förtida återbetalning.

Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på
Ja.
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.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på
Ja.
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
kreditavtalet med dig.
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
(a) beträffande kreditgivaren
Registrering
Registrerad hos Maltas bolagsverk, Registry of Companies, med
organisationsnummer C56251
och licensierad som kreditinstitution av Maltas finansmyndighet,
Malta Financial Services Authority, med licensnummer C56251.
Den berörda tillsynsmyndigheten
Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard, BKR
3000, Malta (http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx).
(b) beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
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Måste utövas i form av ett undertecknat meddelande till adressen
Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14, High Street, Sliema SLM
1551, Malta. Meddelandet måste innehålla åtminstone kundens
namn och identifieringskod, en uttrycklig avsikt att frånträda
avtalet, ett åtagande att återbetala samtliga belopp utan opåkallat
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Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för
att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller
behörig domstol

Språkordning
(c) beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål
och prövning utanför domstol
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dröjsmål, men inte senare än trettio (30) dagar från meddelandet,
kundens namnteckning och datum för undertecknandet.
Maltesisk.
Kreditavtalet ska regleras av maltesisk lag, men alla
konsumentskyddsregler i svensk konsumenträtt ska gälla kunden.
Kunden får ställa Ferratum inför rätta i den medlemsstat i
Europeiska unionen där kunden har sin hemvist eller på Malta.
Ferratum får ställa kunden inför rätta i den medlemsstat i
Europeiska unionen där kunden har sin hemvist. Båda parter får
komma med motkrav i den domstol där den ursprungliga talan förs.
All dokumentation och kommunikation levereras samtidigt på
svenska och engelska. Den engelska versionen ska gälla vid
konflikt mellan de två versionerna.
Om kunden har några klagomål har kunden rätt att skicka in dem
direkt till Ferratum, via de kontaktuppgifter som anges ovan eller
via dess webbplats. Klagomål ska skickas in skriftligen. Ferratum
ska besvara alla klagomål utan opåkallat dröjsmål, dock senast
inom 30 kalenderdagar.
Kunden kan även skicka klagomål direkt till eller genom Maltas
finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, Notabile
Road, Attard, BKR
3000,
Malta
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx)
och/eller till
Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se).

