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1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
Webbadress

Aktia Bank Abp, FO-nummer 2181702-8
Arkadiagatan 4-6, 00100 Helsingfors
Kundservice 010 247 010
www.aktia.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Fortlöpande kredit/ Kortkredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
1500
Detta är den övre kreditlimit eller den totala
belopp som ställs till förfogande genom
kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Kreditgivaren öppnar den beviljade krediten åt kunden
Här anges när och hur pengarna kan lyftas. efter kreditbeslutet. Krediten är tillgänglig när kunden
har fått kortet.
Kreditavtalets löptid
Gäller tills vidare
Avbetalningar
Du måste betala följande:
Kredit återbetalas i månadsrater som omfattar
amortering, ränta och eventuella avgifter. Månadsratens
belopp är en överenskommen procentandel av kreditens
kapitalsaldo vid faktureringstidpunkten.
Om till exempel 1500 euro av krediten har utnyttjats
och amorteringsprocenten är fem (5) är månadsraten 75
euro.

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

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

Räntan och/eller avgifterna ska betalas på följande sätt:
enligt förfallodagen
Det totala kreditbeloppet som ska betalas beror på
kreditens användning, dess återbetalning och
kreditavtalets giltighetstid.
Det totala kreditbeloppet som ska betalas, om krediten
uppgår till 1500 euro, inklusive räntor och kostnader
är 1583,76 euro utifrån antagandet att kredittiden är ett
år, räntan på krediten (euribor 3 månader 09/2020 )
samt avgifterna och provisionerna är oförändrade under
hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika stora
rater med en månads mellanrum. Kostnader för
uppläggning, uttag och avtalsenlig återbetalning av
krediten har beaktats i kalkylen.
Krediten beviljas i regel utan säkerhet

3. Kreditkostnader
Krediträntan eller i tillämpliga fall de olika
krediträntor som gäller för avtalet

Euribor 3 mån -0.478% + 5.0%
Referensräntans värde justeras på
räntejusteringsdagarna i enlighet med villkoren för
kreditavtalet.
Enligt ovannämnda räntevillkor är räntan på skulden
4,522% .

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

Är det, för att erhålla krediten eller för att
erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring
- någon annan kompletterande tjänst
Om kreditgivaren inte känner till
kostnaderna för dessa tjänster inkluderas de
inte i den effektiva räntan.

10,64%

Vid beräkningen har man utgått från en kredit på
1500 euro och 3 mån. euriborränta ( -0.478% ) med
antagande om att kredittiden är ett år och krediten
har lyfts i sin helhet. Även kontoskötselavgiften är
beaktad. Kalkylen har beräknats med antagandet att
kunden använder e-faktura. Mer information om hur
olika kundpaket inverkar på den effektiva räntan
finns på:
www.aktia.fi/kort

Nej
Nej

Övriga kostnader för kort-eller kreditavtalet Månadsavgift 0,00 euro

Kontoskötselavgifter per år 46,80 euro debiteras för
användningen av kortets kreditegenskap.
Kontoskötselavgift 3,90 euro / mån
Ändring av kontouppgifter 10,00 euro
E-faktura 0,00 euro / mån
Pappersfaktura 3,00 euro / mån
Den fullständiga servicetariffen finns till påseende på
www.aktia.fi.
Kostnad för att använda ett särskilt
betalningsinstrument (t.ex. ett kreditkort)

Avgifterna och provisionerna framgår av gällande
prislista.

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

I anslutning till månadsraten har kreditgivaren rätt att
av kredittagaren uppbära och debitera provisioner och
avgifter enligt kreditavtalet och bankens gällande
prislista.
Banken har rätt att ändra avgifterna och provisionerna
enligt kortvillkoren. Banken kan t.ex. höja de avgifter
och provisioner som vid tidpunkten för undertecknandet
ingår i servicetariffen på grund av en höjning av den
allmänna prisnivån eller en ökning av kostnaderna eller
av andra grundade skäl.

Banken sänder kortinnehavaren ett meddelande om
ändring av prislistan enligt kortvillkoren. Ändringen
träder i kraft vid den tidpunkt som banken anger, dock
tidigast (2) månader efter att meddelandet sänts till
kortinnehavaren.

Kostnader i samband med försenade
betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och
försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom
14 kalenderdagar
Förtidsåterbetalning
Hela krediten eller delar av den kan
återbetalas i 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.
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 kreditavtal med dig.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll om inte
kortinnehavaren skriftligen eller elektroniskt på ett
separat överrenskommet sätt meddelar banken att han
inte godkänner ändringen.
För uteblivna betalningar kommer du att debiteras
dröjsmålsränta enligt kreditavtalet samt en
påminnelseavgift och inkassokostnader enligt prislistan.

Ja

Ja

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

Ja

5. Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Kreditgivare
Adress
Telefon
Webbadress
Registering

Tillsynsmyndighet

b) Beträffande kreditavtalet
Utövande av ångerrätten

Aktia Bank Abp, FO-nummer 2181702-8
Arkadiagatan 4-6, 00100 Helsingfors
Kundservice 010 247 010
www.aktia.fi
Aktia Bank Abp finns i Patent- och registerstyrelsens
handelsregister med med FO-numret 2181702-8.
Banken är ett bolag som med Finansinspektionens
koncession huvudsakligen idkar
kreditinstitutsverksamhet.
Finansinspektionen (finanssivalvonta.fi),
Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, tel. 09
183 51 (växel), kirjaamo@finanssivalvonta.fi,
konsumentombudsmannen och Konkurrens- och
konsumentverket (kkv.fi) samt Konsumentverket
(avi.fi).

Kredittagaren har rätt att frånträda ett kreditavtal genom
att underrätta banken om detta inom 14 dagar från det
att han fått kännedom om det positiva kreditbeslutet och
från den tidpunkt då han fått eller kunnat få ett
exemplar av kreditavtalet och övrig
förhandsinformation. Med medel för
distanskommunikation avses telefon, post, television,
datanät eller annat medel som kan användas för
ingående av avtal utan att parterna är närvarande
samtidigt.
Meddelande om frånträde kan göras skriftligen inom
utsatt tid
- per brev till Aktia Bank Abp, adress Aktia
Bank Abp, PB 207, 00101 Helsingfors
- på Aktias Banks kontor eller
- via kundposten i nätbanken.
Meddelandet on frånträde ska vara specificerat och
innehålla åtminstone följande uppgifter: kredittagarens
namn, personbeteckning, krediten nummer,
bankkontonummer och kredittagarens underskrift.
Om kredittagaren utövar sin ångerrätt är han skyldig att
betala ränta på krediten till Aktia Bank för den tid under
vilken han har haft tillgång till krediten.
De medel som fåtts på basis av kreditavtalet ska
återbetalas inom 30 dagar efter att meddelandet om
frånträde har sänts för att ångerrätten inte ska upphöra

att gälla.
Finsk lag

Den lagstiftning som kreditgivaren använt
som grundval för att upprätta förbindelser
med kredittagaren innan kreditavtalet ingicks.
Klausul om tillämplig lagstiftning för
Kredittagaren har rätt att väcka talan om tvister
kreditavtalet och/ eller behörig domstol.
gällande kreditavtalet även vid tingsrätten på sin hemort
i Finland eller vid tingsrätten på kreditgivarens hemort.
Om kredittagaren inte har någon hemort i Finland,
behandlas tvisterna gällande avtalet vid Helsingfors
tingsrätt. Finsk lag tillämpas på kreditavtalet.
Språkordning
Kredittagaren har rätt att få förhandsinformationen och
avtalsvillkoren på svenska och finska, och kreditgivaren
förbinder sig att använda dessa språk under den tid
avtalsförhållandet gäller.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism I frågor om krediten kan kredittagaren vända sig till
för klagomål och prövning utanför domstol Försäkrings- och finansrådgivningen eller till
Banknämnden som är verksam i anslutning till den.
Försäkrings- och finansrådgivningen Porkalagatan 1,
00180 Helsingfors, tfn +358 9 6850 120, e-post:
info@fine.fi, www.fine.fi
Kredittagaren kan även skriftligen överlämna ärendet
till konsument- tvistenämnden för granskning, om
ärendet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan
avtalsparterna. Konsumenttvistenämnden kan endast ge
en rekommendation i frågan.
Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306,
00531 Helsingfors, tfn +358 29 566 5200 (växel), fax:
+358 29 566 5249, e-post: kril@oikeus.fi,
www.kuluttajariita.fi

Mera information om referensräntan som används
I bankens låneavtal kan räntan på lånet vara bunden till en referensränta som heter Euribor. Euribor
administreras av European Money Markets Institute (EMMI) i Bryssel, Belgien. Referensräntan
noteras för en viss maturitet, 1, 2, 3, 6, 9 eller 12 månader, som anges i anslutning till namnet.
För låntagaren innebär användningen av referensräntan att den ränta som låntagaren ska betala varierar
i takt med referensräntan (med beaktande av sådana räntegolv och -tak som eventuellt separat
överenskommits). Mekanismen beskrivs i låneavtalet. I låneavtalet finns dessutom villkor om hur en
ersättande ränta fastställs, om noteringen av referensräntan skulle upphöra.

