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1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter
Aktia Bank Abp, FO-nummer 2181702–8
Arkadiagatan 4–6, 00100 Helsingfors
Kundservice 010 247 010
www.aktia.fi/sv

Kreditgivare
Adress
Telefon
Webbplats

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Engångskredit

Det sammanlagda kreditbeloppet

8 000

Detta är det totala beloppet som ställs till
förfogade genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet

För att lyfta en kredit krävs att

Här anges när och hur pengarna kan
lyftas.

-

kredittagaren har undertecknat kreditavtalet, och den tillhörande
krediten har beviljats

-

de övriga eventuella villkoren som ställts för lyftandet av krediten
eller en del av den fylls.

Kreditgivaren har rätt att neka lyftandet av krediten eller en del av den
om en förfallogrund i enlighet med villkoren föreligger.
Efter att kreditbeslutet fattats betalar kreditgivaren det beviljade
kreditbeloppet på kredittagarens bankkonto som angetts i ansökan.
Kreditavtalets löptid

80 månader

Avbetalningar och, i förekommande fall,
i vilken ordning dessa ska fördelas
mellan olika fordningar.

Du måste betala följande:
Betalningens storlek 140,00 euro
80 stycken
betalningsintervall 1 månad
Räntan och/eller avgifterna betalas enligt följande:
I anslutning till månadsraten, enligt den avtalade förfallodagen.

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

Aktia Bank Abp
PB 207

Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas är 10 512,68 euro
och bildas enligt följande:
Kapital 8 000 euro
Ränta 2 736,13 euro
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Kostnader 372,00 euro
Det uppskattade totala kreditbeloppet har beräknats med antagande om
att hela krediten lyfts på en gång och att räntan (euribor 3 månader
09/2022), avgifterna och arvodena på krediten förblir oförändrade under
hela kredittiden. I beräkningen har kostnaderna för uppläggning, uttag,
användning och avtalsenlig återbetalning av krediten beaktats i kalkylen.
Begärda säkerheter

Krediten beviljas utan säkerhet.

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

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

Euribor 3 månaders referensränta 0,712 % + 8,5 % procentenheter
Värdet på Euribor-referensräntan revideras på räntejusteringsdagen,
som är första dagen i mars, juni, september och december i enlighet med
villkoren för kreditavtalet.
Enligt ovannämnda räntevillkor är räntan på skulden 9,212 %.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan som beaktar kostnaderna är 10,86 %.

Detta är totalkostnaden för krediten
uttryckt som den effektiva räntan av det
sammanlagda kreditbeloppet.

Vid beräkningen har man utgått från en kredit på 8 000 euro och 3 mån.
euriborränta (0,712 %) med antagande om att kredittiden och
kostnaderna förblir oförändrade under hela kredittiden. Även
öppningsavgiften och kontoskötselsavgiften är beaktade.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa
dig att jämföra olika erbjudanden.
Är det, för att erhålla krediten eller enligt
villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om
•

en försäkring som säkerhet för
krediten

Nej.

•

någon annan kompletterande
tjänst

Nej.

Om kreditgivaren inte känner till
kostnaderna för dessa tjänster
inkluderas de inte i den effektiva räntan.

Övriga kostnader
Alla övriga kostnader för kreditavtalet

Aktia Bank Abp
PB 207

Uppläggningsavgift 60,00 euro (debiteras på första fakturan)
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Kontoskötselavgift/faktura 3,90 euro
Ändringar gällande lånet/st. 10,00 euro
Påminnelse/st. 5,00 euro
Kopia av faktura/st. 5,00 euro
Den fullständiga servicetariffen finns till påseende på www.aktia.fi/sv.
Kreditgivaren har rätt att höja avgifter och provisioner som tas ut på
skulden med stöd av myndighetsbeslut eller -bestämmelse eller ändrad
lagstiftning så att höjningen motsvarar de förändrade kostnaderna om
ändringsgrunden direkt avser det aktuella kreditavtalet. Avgiften eller
provisionen får inte höjas mera än den verkliga ökningen av
kreditgivarens kostnader, på basis av vilka avgiften eller provisionen
enligt kreditavtalet debiteras. Det räcker emellertid att förändringen i
betalningen ungefärligen motsvarar den faktiska kostnadsökningen.

Villkor för att ändra de ovannämnda
kostnaderna i samband med
kreditavtalet

Bankens rätt till ovannämnda ökning upphör när grunden för den inte
längre föreligger.
Om betalningen fördröjs, debiteras ni:

Kostnader i samband med försenade
betalningar

Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen debiteras på skulden
som förfallit till betalning en dröjsmålsränta enligt gällande räntelag från
förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst
lika stor som den ränta som vid var tid uppbärs på skulden.

Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (till exempel
tvångsförsäljning) och försvåra
möjligheterna till att erhålla kredit.

Påminnelseavgift/st. 5,00 euro
Om kreditgivaren är tvungen att överföra fordringen till indrivning till
indrivningsbyrån eller något annat ombud, ingår ombudets fakturering i
indrivningskostnaderna.
För uteblivna betalningar debiteras dröjsmålsränta enligt kreditavtalet
samt en påminnelseavgift och inkassokostnader enligt prislistan.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja

Du har rätt att frånträda kreditavtalet
inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning

Ja

Hela krediten eller delar av den kan
återbetalas i förtid när som helst
Kreditgivaren har rätt till kompensation
vid förtida återbetalning

Aktia Bank Abp
PB 207

Nej
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Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på
grundval av en sökning i en databas
måste kreditgivaren genast och
kostnadsfritt meddela kredittagaren
resultatet av sökningen. Detta gäller inte
om utlämnandet av sådan information är
förbjudet enligt EU lagstiftning eller
strider mot allmän ordning och säkerhet.

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

Ja

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Kredittagaren 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.

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

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

Registering

Aktia Bank Abp finns i Patent- och registerstyrelsens handelsregister
med FO-numret 2181702–8. Aktia Bank Abp:s hemort är Helsingfors.

Tillsynsmyndighet

Banken är ett bolag som med Finansinspektionens koncession
huvudsakligen idkar kreditinstitutsverksamhet.
Finansinspektionen (finanssivalvonta.fi), Snellmansgatan 6, PB 103,
00101 Helsingfors. Tillsyn över konsumentkunder utövas också av
konsumentombudsmannen Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi/sv)
och regionförvaltningsverken samt myndigheter underställda
Konkurrens- och konsumentverket (avi.fi/sv).

b) Beträffande kreditavtalet
Utövande av ångerrätten

Aktia Bank Abp
PB 207

Kredittagaren har rätt att frånträda ett kreditavtal genomatt underrätta
banken om detta inom 14 dagar från det att hen fått kännedom om det
positiva kreditbeslutet ochfrån den tidpunkt då hen fått eller kunnat få ett
exemplar av kreditavtalet och övrig förhandsinformation. Med medel för
distanskommunikation avses telefon, post, television, datanät eller annat
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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: AktiaBank Abp, PB 207, 00101 Helsingfors

•

på Aktias Banks serviceställe

•

via kundposten i nät- eller mobilbanken.

Meddelandet om frånträde ska vara specificerat och innehålla åtminstone
följande uppgifter: kredittagarensnamn, personbeteckning,
kreditkontonummer, nummer på det bankkonto som är anslutet till kortet
och kredittagarens underskrift.
Om kredittagaren utövar sin ångerrätt är hen skyldig att betala ränta på
krediten till Aktia Bank för den tid undervilken hen har haft tillgång till
krediten.
De medel som kredittagaren fått på basis av kreditavtalet ska 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 kredittagaren innan
kreditavtalet ingicks.

Finsk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för
kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Tvister som föranleds av detta kreditavtal avgörs vid Helsingfors tingsrätt.
Kredittagaren kan väcka talan mot banken också hos tingsrätten på den
ort inom vars domkrets hen har sin hemort eller stadigvarande hemvist.
Om kredittagaren inte är bosatt i Finland behandlas tvisterna vid
Helsingfors tingsrätt.
På skuldförhållandet tillämpas finsk lag.

Språkordning

Kredittagaren har rätt att få förhandsinformationen och avtalsvillkoren på
svenska och finska, och kreditgivaren förbinder sig att använda dessa
språk under avtalsförhållandets giltighetstid.

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

Aktia Bank Abp
PB 207

I meningsskiljaktighet i anslutning till de allmänna skuldvillkoren och
kreditavtalet kan kredittagaren vända sig till Försäkrings- och
finansrådgivningen (www.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.
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Kredittagaren kan även skriftligen överlämna ärendet till
konsumenttvistenämndens (kuluttajariitta.fi/sv) avgörande, om ärendet
inte kan avgöras genom förhandlingar mellan avtalsparterna.
Konsumenttvistenämnden kan endast ge en rekommendation i frågan.

Mera information om referensräntan som används
I bankens kreditavtal kan räntan på krediten 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 kredittagaren innebär användningen av referensräntan att den ränta som kredittagaren ska betala varierar i
takt med referensräntan (med beaktande av sådana räntegolv och -tak som eventuellt separat överenskommits).
Mekanismen beskrivs i kreditavtalet. I kreditavtalet finns dessutom villkor om hur en ersättande ränta fastställs, om
noteringen av referensräntan skulle upphöra.
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