Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI)
1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Komplett Bank ASA
Adress
Pb 448, 1327 Lysaker
Telefonnummer
+46 (0)8 40 30 96 00
E-post
Kreditkort@komplettbank.se
förekommande fall:
Tillämpas endast om lånet har förmedlats av ombud
Kreditförmedlare
Adress
Telefonnummer
E-postadress
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Kreditkort
Totalt kreditbelopp
Beror på kreditbedömningen. Möjlig kredit upp till kr. 100 000:Med detta menas kreditgränsen eller de samlade belopp som finns
tillgängliga enligt kreditkortsavtalet
Villkor för utnyttjande av krediten
Se avtalsvillkoren.
Med detta menas hur och när pengarna kan användas.
Kreditavtalets varaktighet
Avtalet löper tills det blir uppsagt.
Avdrag och eventuellt i vilken ordning avdragen kommer att fördelas
Inbetalning per månad är minst 3 % av utestående kredit, dock minst 300 kr.
Det samlade belopp som ska betalas
Utnyttjad kredit med eventuella tillkommande räntor och omkostnader.
Med detta menas utnyttjat kreditbelopp plus räntor och eventuella kostnader
knutna till krediten
3. Kreditkostnader
Nominell ränta på varuköp, för närvarande 21,40 % per år.
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för
Nominell ränta vid kontantuttag, överföring via nätbank, för närvarande 24,9 % per år.
kreditavtalet
Effektiv årlig ränta
Effektiv ränta för närvarande 24,21 % per år. vid en utnyttjad kredit på 15 000:- som återbetalas under 12
Detta är de samlade kostnaderna uttryckta som en procentandel av det
månader.
totala kreditbeloppet.
Uppläggningsavgift 0:Den effektiva årliga räntan har tagits med här för att göra det enklare att
Avbetalningsavgift 0:jämföra olika erbjudanden.
Är det, för att beviljas krediten eller för att beviljas den på de villkor
och förutsättningar som marknadsförs, obligatoriskt att
- teckna en försäkring som säkrar krediten, eller
Nej
- ingår det ett annat kontrakt om tilläggstjänster?
Nej
På basis av aktuella satser per den 1 januari 2017 kan dessa kostnader fastställas enligt följande:
Tillkommande kostnader
Uppläggningsavgift
0 kr
Avbetalningsavgift
0 kr
Fakturaavgift vid pappersfaktura
35 kr
Uttagsavgift
0 kr
Övertrasseringsavgift
0 kr
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med
Se avtalsvillkoren
kreditavtalet
På vilka villkor kan ovannämnda kostnader knutna till kreditavtalet
ändras?
Kostnader vid betalningsdröjsmål
Vid försenade betalningar utgår följande kostnader
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning)
Påminnelseavgift: f.n.
60 kr
och göra det svårare att kunna få kredit.
Meddelande om inkasso f.n
180 kr
Förseningsavgift: f.n
125 kr
Vid betalningsförsummelse har kreditgivaren rätt att ta ut ovan preciserade avgifter och eventuella
lagstadgade inkassokostnader.
Årlig dröjsmålsränta 24% p.a.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ja, 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumentkreditlagen.
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Ja, Komplett Bank har rätt till kompensation för ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till
förtidsbetalningen.
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Sökning i en databas
Vid ansökan och under kreditförhållandet kan Komplett Bank utföra en kreditupplysning förutsatt att det
föreligger sakligt behov, genom att inhämta upplysningar från ett kreditupplysningsföretag.
Om en kreditansökan avvisas pga en sökning i en databas måste
Kreditsökande kommer vid en sådan kontroll få en upplysning om vilket företag uppgifterna lämnats från. Om
kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen.
en kreditansökan avvisas på grundval av en kreditupplysning måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
meddela kreditsökande detta.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Ja, vid begäran och kostnadsfritt.
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.
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan
Dessa upplysningar är beräknade från 2020-05-26 och är giltigt i 30 dagar från detta datum
avtalet ingåtts.
5. Tilläggsupplysningar vid distansförsäljning av finansiella tjänster
Registrering
Komplett Bank ASA, org. nr. 998 997 801 är medlem i Bankenes Sikringsfond samt har tillstånd och står under
tillsyn av norska Finanstilsynet.
Tillsynsmyndighet
Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no
Utnyttjande av ångerrätten
14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet är ingicks. Ångerrätten utnyttjas genom meddelande till Komplett
Banks kundservice. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 kalenderdagar återbetala
kreditbeloppet och upplupen ränta fram till det att kreditbeloppet återbetalas.
Klausuler om vilken lagstiftning och/ eller domstol som är relevant for
Svensk lag gäller och eventuella tvister ska avgöras i svensk domstol.
kreditavtalet
Språkordning
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.
Prövning
Förekomst av tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol: Klagomål ska alltid först
riktas till Komplett Bank. Om kredtitagaren inte är nöjd med klagomålsbehandlingen kan kredittagaren vända
sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Box 174, 101 23 Stockholm.

DREF-90221610031
Komplett Bank ASA / Postboks 448 / 1327 Lysaker / Orgnr. NO 998 99 7801 / +46 (0)8 403 096 00 / komplettbank.se

