ALLMÄNNA VILLKOR DIREKTLÅNET
1. Låntagare
Vad som i dessa villkor anges för låntagare gäller för båda låntagarna. Om två låntagare har
tecknat ett gemensamt lån är envar låntagare solidariskt betalningsansvarig för lånets rätta
fullgörande. Om inget annat anges kommer Wasa Kredit AB (Wasa Kredit) vid rapportering till
myndighet att fördela räntor på lånet med hälften på vardera låntagaren.
2. Ränta
Låntagare ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående
lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven på skuldebrevet.
I den utsträckning som det motiveras av
- kreditpolitiska beslut
- ändrade upplåningskostnader för Wasa Kredit, eller
- andra kostnadsförändringar som Wasa Kredit inte skäligen kunde förutse när lånet
lämnades får Wasa Kredit ändra räntesatsen för lånet.
Wasa Kredit är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Wasa
Kredit underrättar låntagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla. Ränta å
lånelikvid räknas fr o m utbetalningsdatum. Första betalningsdag är den sista i
nästkommande månad efter utbetalningsdag.
3. Annuitet
På skuldebrevets framsida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Wasa Kredit.
Annuitetsbeloppen, var till kommer administrativ avgift, ska uppgå till lika stora belopp och
beräknas så att lånet till fullo blir återbetalt under den avtalade lånetiden. Har Wasa Kredit
enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagare utnyttjat sin rätt enligt punkt 8 att
delvis lösa lånet i förtid kan dock lånets löptid eller annuitetsbeloppet komma att ändras.
Låntagaren har rätt att på begäran erhålla kopia på den betalplan som gäller för lånet.
Wasa Kredit kan på låntagares ansökan medge upp till två (2) betalningsfria månader per år
(dock ej två (2) månader i följd). Under den betalningsfria perioden påförs lånet avgifter enligt
avtalsvillkoren och ränta enligt avtalad räntesats. Om Wasa Kredit medger betalningsfri
period förlängs den tid under vilket lånet skall återbetalas i motsvarande mån.
4. Dröjsmålsränta
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska låntagaren betala en särskild
dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit
utgår ordinarie ränta. Dröjsmålsränta beräknas med en särskild årlig räntesats om 24 procent.
5. Avgifter, förseningsavgift och kostnader
Låntagare är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Wasa Kredit som ersättning för
de kostnader Wasa Kredit har för lånet. De avgifter låntagare ska betala till Wasa Kredit finns
angivna i skuldebrevet och dessa allmänna villkor. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd
avgiften avser blivit utförd. Wasa Kredit äger när som helst under avtalstiden besluta om
höjning av en avgift i den mån Wasa Kredits kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att
täcka. Wasa Kredit har rätt till ersättning för av låntagare begärda kopior av skuldebrev och
avier med f n 75 kronor per kopia. Om betalning sker på annat sätt än genom användning av
Wasa Kredits utsända avi (eller autogiro) skall personnummer och avtalsnummer tydligt
anges som betalningsreferens vid betalningen. Vid bristfällig betalningsreferens äger Wasa
Kredit utta en efterforskningsavgift om f n 75 kr vid varje tillfälle. Låntagare ska i övrigt i den
utsträckning som föreskrivs i lag eller annan författning ersätta Wasa Kredits kostnader och
arbete för att bevaka och driva in Wasa Kredits fordran hos låntagaren, såsom
påminnelseavgift (f n 60 kronor), inkassoavgift (f n 180 kronor) och avgift för upprättande av
amorteringsplan (f n 170 kronor).
6. Effektiv ränta
Med effektiv ränta avses lånekostnaden (ränta och avgifter) angiven som en årlig ränta, d v s
räntesats per år beräknad på lånebeloppet med beaktande av delbetalningar under lånets
löptid. Lånets löptid har därvid antagits överensstämma med den amorteringstid, på vilken
amorteringsplanen baserats.
7. Wasa Kredits rätt att säga upp lånet till betalning i förtid
Wasa Kredit har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Wasa Kredit
bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Låntagare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som
överstiger 10 procent av lånefordringen.
2. Låntagare är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som
överstiger 5 procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit
vid olika tidpunkter.
3. Låntagare är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
4. Det står klart att låntagare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat
sätt undandrar sig att betala sitt lån eller det kan antas att låntagarens ekonomiska
förhållanden är sådana att det finns skäl att anta att låntagaren inte kommer att uppfylla sina
förpliktelser mot Wasa Kredit.
Vill Wasa Kredit få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra
veckor räknat från den tidpunkt då Wasa Kredit sänder ett meddelande om uppsägningen till
låntagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagare tillhanda. Har Wasa Kredit
krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid,
om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.
Har låntagare tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från
skyldigheten att betala lånet i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.
8. Förtida inlösen av lånet
Låntagare har rätt att, när låntagaren så önskar, helt eller delvis, utan avgift lösa lånet i förtid.
9. Adressändring
Låntagare är skyldig att ofördröjligen meddela Wasa Kredit om adressändring.
10. Meddelanden m m
Ändringar och tillägg till detta skuldebrev ska för att äga giltighet upprättas i skriftlig form och
undertecknas av samtliga parter.
Meddelande om lånet ställt till låntagaren ska anses ha nått adressaten senast på sjunde
dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den i skuldebrevet angivna adressen eller
annan för Wasa Kredit känd adress. Meddelande som sänts med telefax ska anses ha nått
adressaten senast nästföljande helgfri vardag. Som helgfri vardag räknas här inte lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
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11. Begränsning av Wasa Kredits ansvar
Wasa Kredit är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad och lockout gäller även om
Wasa Kredit själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i
andra fall ska inte ersättas av Wasa Kredit, om bolaget varit normalt aktsam. Wasa Kredit
ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Är Wasa Kredit till följd av omständighet som
anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Wasa Kredit för den tid under
vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.
12. Ångerrätt
Låntagaren har rätt att frånträda låneavtalet (ångerrätt) genom att meddela Wasa Kredit detta
inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag då kreditavtalet ingås, dock
tidigast den dag då dokumentationen enligt 14 § konsumentkreditlagen (2010:1846) kom
låntagaren till handa. Låntagaren ska då snarast och senast inom 30 dagar från den dag
meddelande lämnades betala tillbaka lånebeloppet med tillägg för upplupen ränta. Räntan
räknas fr.o.m. den dag låntagaren fick tillgång till krediten t.o.m. den dag Wasa Kredit erhåller
återbetalning. Räntan uppgår per dag till summan av lånebeloppet multiplicerat med tillämplig
kreditränta dividerat med 360 dagar (exempel: lånebelopp 100 000 kr * 0,1 (10% ränta) / 360=
ränta per dag om 27 kr och 78 öre). Wasa Kredit ska snarast och senast inom 30 dagar från
den dag meddelande lämnades betala tillbaka de avgifter låntagaren betalat till Wasa Kredit
med anledning av lånet. I de fall det finns fler låntagare ska ett utnyttjande av ångerrätten från
någon av dessa anses omfatta samtliga låntagare. Denna ångerrätt avser endast låneavtalet
och kan inte användas för att ångra eventuellt köp som finansierats genom låneavtalet.
13. Överlåtelse
Wasa Kredit har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Det upplyses att Wasa
Kredit inte är skyldig att medge att tredje man övertar betalningsansvaret för lånet. Om Wasa
Kredit skulle medge att betalningsansvaret övergår till annan än låntagare lämnas sådant
medgivande i skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Wasa Kredit.
14. Låneskyddsförsäkring
Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag och Länsförsäkringar Sak
Försäkringsaktiebolag är försäkringsgivare men Wasa Kredit förmedlar
försäkringen. Fullständiga villkor och förköpsinformation finns tillgängliga på
www.wasakredit.se/laneskydd
Fullt arbetsför enligt försäkringen är den som:
-kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller har rätt till ersättning
som har samband med sjukdom eller olycksfall.
-inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning.
-inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste tre månaderna.
15. Tvister
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första hand lösas genom
överenskommelse. Bedömer parterna att en sådan överenskommelse inte kan uppnås har de
rätt att få sitt anspråk prövat av domstol eller av kronofogdemyndigheten. En tvist kan också
prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den utsträckning som den nämnden må vara
behörig. Om Wasa Kredit vill väcka talan mot låntagaren ska Wasa Kredit söka låntagaren
hos den kronofogdemyndighet eller den domstol som enligt bestämmelserna i 10 kapitlet
rättegångsbalken är behörig att pröva tvisten. Vid kreditköp har låntagaren rätt att mot Wasa
Kredit framställa invändningar enligt 29 § konsumentkreditlagen.
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Wasa Kredit AB, org. nr. 556311-9204 (”Wasa Kredit”) kan komma att behandla
personuppgifter som lämnas i samband med ingåendet och administreringen av detta
avtal samt som inhämtas i övrigt för utförandet av avtalets tjänster eller som krävs
enligt lag. Wasa Kredit är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter.
Nedan följer en kort beskrivning om hur Wasa Kredit behandlar personuppgifter. Fullständig
information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av
personuppgifter” som finns på vår webbplats www.wasakredit.se/personuppgifter. Om du vill
kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall Wasa Kredit.
Alla personuppgifter som Wasa Kredit samlar in och inhämtar behandlas enligt de lagar och
förordningar som gäller vid var tidpunkt. Uppgifterna samlas in för att Wasa Kredit ska kunna
teckna och fullgöra avtal, vidta åtgärder som begärts av en kund innan ett avtal har träffats,
ge en helhetsbild av en kunds engagemang hos Wasa Kredit), framställa rättsliga anspråk
och marknadsföring. Personuppgifterna kan också användas för statistikändamål, marknadsoch kundanalyser, produktutveckling och övriga ändamål som framgår av den fullständiga
informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina personuppgifter används
till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss. Wasa Kredit behandlar också
personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att samla in och rapportera de
uppgifter som krävs enligt bokföringslagen, penningtvättsregelverket samt rapportering till
olika myndigheter såsom Skatteverket, Polismyndigheten, Finansinspektionen m.m.
I första hand behandlas personuppgifteruppgifterna inom Wasa Kredit och inom
länsförsäkringsgruppen som Wasa Kredit är en del utav. Wasa Kredit kan även komma att
lämna ut personuppgifter till företag, föreningar och organisationer (t.ex. samarbetspartner
och leverantörer som används för att utföra tjänster till kunder) inom och utanför EU och EESområdet. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt
lag.
Vid förfrågan kan du alltid få information om vilka personuppgifter Wasa Kredit behandlar om
dig.
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