
   

 
        Utskriftsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

      
Avser kreditavtal 

      
  

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 
Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Att Wasa Kredit lämnar 

dessa uppgifter medför ingen skyldighet för Wasa Kredit att bevilja krediten. 

 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 
Kreditgivarens namn Kreditgivarens organisationsnummer Kreditgivarens postadress 
Wasa Kredit AB 556311-9204 Box 6740, 113 85 Stockholm 
Kreditförmedlarens namn Kreditförmedlarens organisationsnummer Kreditförmedlarens postadress 

              
 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 
Typ av kredit  

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till 

förfogande genom kreditavtalet. 

      

Villkoren för kreditutnyttjandet 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Enligt vad som överenskommits genom avtalet. Beloppet kan utbetalas som köpeskilling till på 

avtalet angiven leverantör eller genom att utbetalningsavi sänds till din folkbokföringsadress. 

Kreditavtalets löptid       

Avbetalningar  Kredittagaren måste betala följande: 

Den sista i varje månad i                      ska kredittagaren f n betala totalt                     . 

Ränta och avgifter ska betalas på följande sätt: 

Avbetalningarna är beräknade enligt annuitetsmodell varför räntan utgör olika stor del av varje 

månadsbetalning. Administrativ avgift tillkommer vid varje aviseringstillfälle. 

Uppläggningsavgift tillkommer i förekommande fall vid det första aviseringstillfället. Se nedan.   
Det totala beloppet som du ska betala  

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i 

samband med krediten.  

      

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller tjänst       

Vara eller tjänst       

Kontantpris       
 

3. Kreditkostnader 
Kreditränta Rörlig, f n       

Ränta utgår efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Wasa 

Kredit får ändra räntesatsen 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 krediten lämnades. Wasa Kredit är skyldig att tillämpa ovan-

stående villkor även till kredittagarens förmån. Wasa Kredit underrättar kredittagaren om ändrad 

räntesats innan ändringen börjar gälla.  

Effektiv ränta 

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade 

kreditbeloppet. Den effektiva räntan hjälper dig jämföra olika 

erbjudanden. 

F n       

Wasa Kredit har använt beviljat kreditbelopp, aktuell löptid, aktuell kreditränta, periodicitet, och 

aktuella avgifter som underlag för att beräkna den effektiva räntan. 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i 

marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring eller någon 

annan kompletterande tjänst? 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de 

inte inkluderas i den effektiva räntan. 

I de fall det i kreditavtalet stipuleras en skyldighet för kredittagaren att teckna en försäkring ska 

kredittagaren göra så. I andra fall finns inga sådana skyldigheter med anledning enbart av kredit-

avtalet. Eventuell kostnad för försäkringen är inte inräknad i den effektiva räntan. 

Särskilda avgifter i samband med kreditavtalet Uppläggningsavgift om       

Administrativ avgift om f n       

Villkor för att ändra de ovan nämnda avgifterna i samband med 

kreditavtalet. 

De avgifter kredittagaren ska betala till Wasa Kredit finns angivna i kreditavtalet. Sådan avgift 

ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Wasa Kredit äger när som helst under 

lånets löptid besluta om höjning av avgift i den mån Wasa Kredits kostnader ökat för den åtgärd 

avgiften avser att täcka. Kredittagaren ska även vara skyldig att till Wasa Kredit betala andra 

avgifter än sådana som förorsakas av Wasa Kredits kostnader för lånet som sådant. Sådana av-

gifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Wasa Kredit vid varje tid allmänt 

tillämpar.  

Kostnader och påföljder i samband med försenade betalningar  

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsälj-

ning) och försvåra möjligheterna att erhålla kredit. 

Om betalning av kapital, ränta eller avgift inte fullgörs i tid ska kredittagaren betala dröjs-

målsränta på det förfallna beloppet. Dröjsmålsräntan utgår som en särskild årlig ränta med 24 

procentenheter. Då vara återtas får inte högre dröjsmålsränta tas ut än vad som anges i 6 § 

räntelagen, d v s vid var tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Dessutom 

kan förseningsavgift om f n 150 kr, påminnelseavgift om f n 60 kr och inkassoavgift om f n 180 kr 

utgå. Uppgift om betalningsförsummelse kan lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Vid 

allvarligare betalningsförsummelser kan avtalet komma att sägas upp enligt vad som regleras i 

avtalet. 
 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 
Ångerrätt 

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 
Ja  

Förtidsåterbetalning 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid, när som helst. 
Wasa Kredit har rätt till ersättning i den omfattning som anges i 36 § konsumentkreditlagen. 

Sökning i en databas 

Om en kreditansökan avvisas på grund 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. 

Wasa Kredit har rätt att inhämta kreditupplysning. 

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 tid-

punkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig. 

Wasa Kredit är inte bundna av det utkast till kreditavtal som kredittagaren erhåller efter begäran. 
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