Från 1 september 2021

Förhandsinformation - Nordea Credit

Inom EU har en 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 sifferuppgifterna kan påverkas av ändrade
marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja
krediten.
INNEHÅLL
BESKRIVNING
1. Kreditgivaren/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter/ kredittagare
Kreditgivare
Nordea Bank Abp, filial i Sverige
org. nr: 516411-1683
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Kortkredit (revolverande kredit)
Kreditbelopp
SEK 10.000
Representativt exempel för denna
kredit.

Villkor för kreditutnyttjandet
Kreditens löptid
Avbetalningar

Totalt belopp att betala:

Detta är kreditbeloppet plus ränta och
ev andra kostnader för krediten (tex
årsavgift). Representativa exempel för
denna kredit.

3. Kreditkostnader
Kreditränta

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den
effektiva räntan av det samlade
kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges
föra att hjälpa dig att jämföra olika
erbjudanden. Det sammanlagda beloppet av
räntor och

Kostnader för att använda
särskilt betalningsmedel (t.ex.
ett kreditkort)
Andra kostnader i samband
med kreditavtalet.
Villkor för att ändra de ovan
nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet.
Kostnader i samband med
försenade betalningar

Utebliven betalning kan medföra att Banken
har rätt att säga upp krediten till betalning.

När kortet erhålles kan krediten utnyttjas vid betalning med kortet i butik, via
Internet eller vid uttag.
Löpande kredit som gäller tills vidare.
Förfallodag för betalning av kreditbelopp: Den sista i varje månad, då minst
1/20 eller lägst 150 kronor av utnyttjat kreditbelopp ska betalas.
Förfallodag för betalning av ränta: Den sista i varje månad om krediten har
utnyttjats.
Beräknat på att 1/20 (5) av den totala skulden betalas vid varje förfallodag under 12
månader. Därefter betalas hela skulden.
Kreditbelopp
Förmånskunder
Ordinarie
5.000 kr
5.695 kr
5.863 kr
10.000 kr
11.223 kr
11.391 kr
30.000 kr
33.332 kr
33.500 kr

Aktuell räntesats för närvarande: 13,05%

Allmän information om ränteändring efter det att kreditavtal ingåtts.
Kredit med rörlig ränta: Ändringar av kreditgivarens rörliga ränta styrs normalt av förändringar av
kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring kan även ske i den utsträckning den motiveras av
kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när
krediten lämnades. Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.
Meddelande lämnas antingen genom skriftlig information eller i Internetbanken.

Effektiv ränta för närvarande, beräknas på krediträntan ovan och beräknas på
fullt utnyttjat kreditbelopp och att avbetalning sker med 1/20 (5%) av den totala
skulden vid varje förfallodag under 12 månader. Därefter betalas hela skulden.
Beräkningen inkluderar ev årsavgift men inte ev andra avgifter såsom
kontantuttagsavgift eller valutaväxlingspåslag.

Kreditbelopp
5.000 kr
10.000 kr
30.000 kr

Förmånskunder
18,33%
16,09%
14,60%

Ordinarie
22.82%
18,33%
15,34%

Kontantuttagsavgift: 2% av uttagsbeloppet, minst 40 kr.

Valutaväxlingspåslag: 1,55%
Årsavgift:
Förmånskunder: 160 kr
Ordinarie: 320 kr
Banken har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta kredittagarens
godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att
kredittagaren underrättats om ändringarna.
Om kredittagaren inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och
avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag ändringarna träder i kraft.
Dröjsmålsränta, Övertrasseringsränta och avgifter.
Om kredittagarens skuld på kreditkontot inte infrias i rätt tid utgår på förfallet
belopp tilläggsränta med sex procentenheter per år under dröjsmålstiden. Om
banken så påfordrar, ska räntan under dröjsmålstiden dock motsvara den av
Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensränta enligt 9 §
räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Förutom
dröjsmålsränta ska en vid var tid av banken fastställd påminnelseavgift betalas,
fn 60 kr. Om skulden på kreditkontot överstiger kortkrediten ska en särskild
övertrasseringsränta betalas, f n årsräntan + 6 %. Räntor och avgifter
kapitaliseras månadsvis.
I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och
Kronofogdemyndighet.
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4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och
med den dag kreditavtalet ingås.
Kredittagaren ska i sådant fall till kreditgivaren betala kapitalbeloppet samt
upplupen ränta på detta belopp från och med utbetalningsdagen till den dag
krediten återbetalas. Betalningen ska göras senast 30 kalenderdagar efter det
att kredittagaren meddelat kreditgivaren att kreditavtalet ska frånträdas.
Kreditgivaren har inte rätt till någon ytterligare kompensation i samband
därmed.
Förtidsbetalning
Krediten kan helt eller delvis lösas i förtid. Kredittagaren ska vid sådan inlösen
till kreditgivaren betala återstående kreditbelopp samt upplupen ränta, avgifter
och kostnader.
Sökning i en databas
Banken kan inhämta uppgifter från Upplysningscentralen AB vid genomförande
Om en kreditansökan avvisas på
av kreditprövning.
grundval av en sökning i en
databas måste banken 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
kreditavtal

Ja

Erbjudandets giltighetstid

Detta erbjudande är giltigt i 7 dagar.

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.
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