STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION, OKTOBER 2012
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
Webbadress

DNB Bank ASA, filial Sverige, 516406-0161
Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm
08-695 17 43
www.dnb.se

I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare
Adress

NIMAG Sverige AB (org nr. 556754-2658)
Rissneleden 138,
174 57 Sundbyberg

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kontokredit

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

I denna blankett anges information om kontokrediten
utifrån exempelbeloppet:
20 000 kr

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

Kreditutnyttjandet sker via det till kontokrediten
tillhörande Visa-kortet. Kortet kan användas av
kortinnehavaren för betalning av varor och tjänster hos
företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands.
Kortet kan även användas för uttag av kontanter i
miljöer i Sverige och utomlands där så medges. Köp är
räntefria i upp till 55 dagar.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tillsvidare.

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

Avbetalning sker genom månadsvisa betalningar om
lägst 1/20 av kontoskulden vid utgången av föregående
månad, dock lägst 100 kr, inklusive ränta och avgifter.
Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga på
kontokrediten till betalning förfallna avgifter, kostnader
och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.
Betalning ska vara Banken tillhanda sista bankdagen
varje månad.

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

28 805 kr vid 20 000 kr och betalning av lägsta belopp
varje månad.

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

16,70 %. Ändring av räntesatsen får ske då det
motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade
upplåningskostnader för Banken eller andra
kostnadsökningar som Banken inte skäligen kunde
förutse när avtalet ingicks.

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.

21,4 % vid 20 000 kr.

Härtill hörande kostnader
I tillämpliga fall:
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Administrationsavgift: 19 kr
Uttagsavgift automat: Euro/SEK: 30 kr

Valutaväxlingspåslag: 1,65 %
Årsavgift: 0 kr
I tillämpliga fall:
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

Banken får när som helst under kredittiden besluta om
höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader
ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Övriga
kostnader får höjas efter meddelande till kunden.

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

Dröjsmålsräntan beräknas enligt den årsräntesats som
för närvarande gäller med ett tillägg om fem
procentenheter. Vid försenad betalning debiteras vidare
förseningsavgift, f n 100 kr, samt påminnelseavgift f n
50 kr. Vid övertrassering debiteras f n 100 kr.

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

Ja

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när
som helst.

Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för
att krediten betalas i förtid.

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.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
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 kreditavtalet med dig.
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts

Inom EU har denna standardiserad blankett för
konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör
inte något rättsligt bindande krediterbjudande.
Uppgifterna återger korrekt det erbjudande
kreditgivaren skulle lämna under nuvarande
marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att
sifferuppgifter kan påverkas av ändrade
marknadsförutsättningar. Att banken lämnar dessa
uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja
krediten.

