
STANDARDISERAD	  EUROPEISK	  KONSUMENTKREDITINFORMATION	  
	  
	  
1.	  Kreditgivarens/kreditförmedlarens	  namn	  och	  kontaktuppgifter	  
	  
Kreditgivare	  
Adress	  
Telefon	  
E-‐post	  	  
Fax	  
Webbadress	  	  

Collector	  Credit	  AB,	  556597-‐0513	  
404	  39	  Göteborg	  
031-‐7502777	  
info@collector.se	  
031-‐7502101	  
www.collector.se	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Kreditförmedlare	  
Adress	  
Telefon	  	  
E-‐post	  	  
Fax	  	  
Webbadress	  	  
	  

	  

	  
	  
	  
2.	  Beskrivning	  av	  huvuddragen	  i	  kreditprodukten	  
	  
Typ	  av	  kredit	   Kontokredit	  för	  betalning	  av	  fakturor.	  

Det	  sammanlagda	  kreditbeloppet	  	  
Detta	  är	  den	  övre	  kreditgräns	  eller	  det	  totala	  belopp	  som	  
ställs	  till	  förfogande	  genom	  kreditavtalet.	  

Du	  kommer	  att	  erbjudas	  ett	  kreditutrymme	  efter	  en	  
kreditvärdering	  baserad	  på	  din	  kreditansökan.	  
	  
35	  000	  SEK	  är	  högsta	  kreditutrymme	  du	  kan	  erhålla.	  

Villkoren	  för	  kreditutnyttjandet	  
Här	  anges	  när	  och	  hur	  pengarna	  kan	  lyftas.	  

Krediten	  disponeras	  med	  ett	  kreditkonto	  som	  är	  tillgänglig	  
genom	  användande	  av	  en	  applikation	  på	  telefon	  eller	  annan	  
mobil	  plattform.	  Krediten	  görs	  tillgänglig	  vid	  den	  tidpunkt	  
ansökan	  har	  beviljats.	  
	  
Krediten	  kan	  användas	  för	  betalning	  av	  fakturor	  till	  konton	  
med	  svenska	  post-‐	  och	  bankgironummer.	  

Kreditavtalets	  löptid	   Avtalet	  gäller	  tills	  vidare.	  

Avbetalningar	  och,	  i	  förekommande	  fall,	  i	  vilken	  ordning	  
dessa	  ska	  fördelas	  
	  

Betalning	  av	  utnyttjad	  kredit,	  ränta	  och	  avgifter	  skall	  
göras	  senast	  den	  sista	  i	  varje	  månad	  genom	  betalning	  till	  
angivet	  kontonummer	  via	  bankgiro.	  
Betalningar	  skall	  göras	  varje	  månad	  med	  minst	  1/36	  av	  
skulden,	  dock	  lägst	  100	  SEK.	  Utöver	  lägsta	  betalning,	  kan	  
Kredittagaren	  när	  som	  helst	  välja	  att	  helt	  eller	  delvis	  
betala	  krediten	  i	  förtid.	  

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

10	  958	  SEK.	  Beloppet	  är	  ett	  representativt	  exempel	  och	  är	  
avhängigt	  av	  utnyttjad	  kredit,	  hur	  krediten	  är	  använd	  och	  
om	  den	  är	  nedbetald.	  Av	  beloppet	  avser	  10	  000	  SEK	  
kreditbeloppet,	  538	  SEK	  ränta	  och	  420	  SEK	  avgifter.	  I	  detta	  
fall	  har	  man	  räknat	  med	  följande	  förutsättningar:	  Krediten	  
är	  återbetald	  på	  12	  månader.	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Krediten	  beviljas	  i	  form	  av	  betalningsanstånd	  för	  en	  vara	  
eller	  en	  tjänst	  eller	  är	  kopplad	  till	  leveranser	  av	  specifika	  
varor	  eller	  tillhandahållande	  av	  en	  tjänst	  
Varans/tjänstens	  namn	  
Kontantpris	  

N/A	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Begärda	  säkerheter	  	  
Detta	  är	  en	  beskrivning	  av	  den	  säkerhet	  som	  ska	  ställas	  i	  

	  
N/A	  



samband	  med	  kreditavtalet.	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Avbetalningarna	  medför	  inte	  omedelbar	  amortering	  av	  
kapitalet.	  
	  

	  
N/A	  

	  
	  
	  
3.	  Kreditkostnader	  
	  
Kreditränta	  eller	  i	  tillämpliga	  fall	  de	  olika	  krediträntor	  
som	  gäller	  för	  kreditavtalet	  
	  

Krediträntan	  är	  9,95%	  per	  år	  och	  beräknas	  dag	  för	  dag	  från	  
och	  med	  inköpsdagen.	  
Ränta	  utgår	  för	  faktiskt	  utnyttjad	  kredit	  d.v.s.	  på	  
kontoskulden.	  Kontoskulden	  inkluderar	  samtliga	  på	  
kortkontot	  bokförda	  debiteringar	  uppkomna	  genom	  
användning	  av	  kortet	  och	  påförd	  ränta	  och	  avgifter.	  
Räntan	  får	  ändras	  i	  den	  utsträckning	  det	  motiveras	  av	  
kreditpolitiska	  beslut,	  ändrade	  upplåningskostnader	  för	  
kreditgivaren	  eller	  andra	  kostnadsförändringar.	  
	  

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

14,62%	  
	  
I	  detta	  fall	  har	  man	  räknat	  med	  följande	  förutsättningar:	  
Beräkningen	  grundas	  på	  en	  utnyttjad	  kredit	  om	  10	  000	  SEK.	  
Effektiv	  ränta	  räknas	  som	  exempel	  som	  har	  beräknats	  på	  
utnyttjat	  kreditbelopp	  med	  12	  betalningsperioder.	  Andra	  
sätt	  att	  utnyttja	  krediten	  kan	  leda	  till	  annan	  effektiv	  ränta.	  

Är	  det,	  för	  att	  erhålla	  krediten	  eller	  för	  att	  erhålla	  den	  
enligt	  villkoren	  i	  marknadsföringen,	  obligatoriskt	  att	  ingå	  
avtal	  om	  
—	  en	  försäkring	  som	  säkrar	  krediten,	  eller	  
—	  någon	  annan	  kompletterande	  tjänst?	  	  
Om	  kostnaderna	  för	  dessa	  tjänster	  inte	  är	  kända	  av	  
kreditgivaren	  ska	  de	  inte	  inkluderas	  i	  den	  effektiva	  räntan.	  
	  

	  
	  
	  
Nej	  
Nej	  

Härtill	  hörande	  kostnader	   	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Det	  krävs	  att	  man	  behåller	  ett	  eller	  flera	  konton	  för	  att	  
registrera	  både	  betalningstransaktioner	  och	  
kreditutnyttjanden	  

	  
Nej	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Kostnad	  för	  att	  använda	  ett	  särskilt	  betalningsmedel	  
(t.ex.	  ett	  kreditkort)	  

N/A	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Andra	  kostnader	  i	  samband	  med	  kreditavtalet	  

Aviavgift	  om	  35	  SEK	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Villkor	  för	  att	  ändra	  de	  ovan	  nämnda	  kostnaderna	  i	  
samband	  med	  kreditavtalet	  

Collector	  Credit	  AB	  äger	  rätt	  att	  meddela	  ändring	  av	  en	  
avgift	  minst	  två	  månader	  innan	  ändringen	  börjar	  gälla.	  
Ändring	  som	  är	  till	  fördel	  för	  kredittagaren	  får	  tillämpas	  
omedelbart.	  	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Skyldighet	  att	  betala	  notariatsavgifter	  
	  

N/A	  

Kostnader	  i	  samband	  med	  försenade	  betalningar	  
Uteblivna	  betalningar	  kan	  få	  allvarliga	  konsekvenser	  
(t.ex.	  tvångsförsäljning)	  och	  försvåra	  möjligheterna	  till	  att	  
erhålla	  kredit.	  

Vid	  betalningsförsummelse	  har	  kreditgivaren	  rätt	  att	  ta	  ut	  
en	  förseningsavgift	  om	  60	  kronor.	  För	  betalningspåminnelse	  
uttas	  en	  påminnelseavgift	  om	  60	  SEK	  samt	  dröjsmålsränta	  
om	  	  
24%	  per	  år	  från	  kreditens	  förfallodatum	  till	  dess	  full	  
betalning	  sker.	  Om	  grund	  därför	  föreligger	  kommer	  Du	  att	  



debiteras	  inkassoavgifter,	  avgifter	  till	  
kronofogdemyndigheter	  och	  domstolar	  i	  enlighet	  med	  vid	  
var	  tid	  gällande	  lagstiftning.	  
	  
Dröjsmålsränta	  debiteras	  månadsvis	  och	  ska	  erläggas	  
nästkommande	  förfallodag.	  
	  
Kreditgivaren	  har	  rätt	  att	  ändra	  dessa	  villkor	  (ej	  
lagstadgade	  inkassokostnader)	  utan	  att	  i	  förväg	  inhämta	  
kredittagarens	  godkännande.	  Sådana	  ändringar	  träder	  i	  
kraft	  tidigast	  två	  månader	  efter	  det	  att	  kredittagaren	  
underrättats	  om	  densamma.	  Om	  Kontohavare	  inte	  
godkänner	  ändringarna	  får	  denne	  omedelbart	  och	  
avgiftsfritt	  säga	  upp	  avtalet	  före	  den	  dag	  då	  ändringarna	  
träder	  ikraft.	  

	  
	  
4.	  Andra	  viktiga	  rättsliga	  aspekter	  
	  
Ångerrätt	  
Kredittagaren	  har	  rätt	  att	  frånträda	  kreditavtalet	  inom	  14	  
kalenderdagar.	  

Ja	  

Förtidsåterbetalning	  
Hela	  eller	  delar	  av	  krediten	  kan	  återbetalas	  i	  förtid	  när	  som	  
helst.	  
	  

Kredittagaren	  har	  när	  som	  helst	  rätt	  att	  betala	  hela	  skulden	  i	  
förtid.	  	  

	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Kreditgivaren	  har	  rätt	  till	  kompensation	  vid	  
förtidsåterbetalning	  
	  

Vid	  förtidsåterbetalning	  skall	  kredittagaren	  betala	  ränta	  och	  
andra	  kostnader	  fram	  till	  och	  med	  förtidsåterbetalningen	  
men	  inte	  för	  tiden	  därefter.	  	  

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.	  
	  

Kredittagaren	  har	  rätt	  att	  utan	  dröjsmål	  och	  utan	  avgift	  få	  
information	  om	  att	  en	  kreditansökan	  avslagits	  p.g.a.	  
uppgifter	  i	  en	  databas.	  

	  

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	  ingåkreditavtalet	  med	  dig.	  

Kredittagaren	  har	  rätt	  att	  på	  begäran	  och	  om	  kreditgivaren	  
är	  villig	  at	  ingå	  kreditavtal	  med	  kredittagaren,	  kostnadsfritt	  
få	  en	  kopia	  av	  ett	  utkast	  till	  ett	  kreditavtal.	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Den	  tid	  kreditgivaren	  är	  bunden	  av	  skyldigheterna	  som	  
uppkommit	  innan	  avtalet	  ingåtts	  
	  

Blanketten	  utgör	  inte	  något	  rättsligt	  bindande	  erbjudande.	  

	  
	  
	  
I	  tillämpliga	  fall:	  
	  
	  
5.	  Ytterligare	  information	  när	  det	  gäller	  distansförsäljning	  av	  finansiella	  tjänster	  
	  
	  
a)	  Beträffande	  kreditgivaren	  
	  

	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Kreditgivarens	  företrädare	  i	  den	  medlemsstat	  där	  
kredittagaren	  är	  bosatt	  
Adress	  	  

	  
Collector	  Credit	  AB,	  556597-‐0513	  	  
	  
Box	  119	  14	  



Telefon	  	  
E-‐post	  	  
Fax	  
Webbadress	  
	  

404	  39	  Göteborg	  
+46	  (0)31	  750	  27	  77	  
+46	  (0)31	  750	  21	  01	  
www.collector.se	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Registrering	  	  

Collector	  Credit	  AB,	  med	  registreringsnummer	  556597-‐
0513	  är	  registrerat	  hos	  Bolagsverket	  samt	  hos	  Skatteverket.	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Den	  berörda	  tillsynsmyndigheten	  
	  

Collector	  Credit	  AB	  står	  under	  tillsyn	  av	  Finansinspektionen.	  

b)	  Beträffande	  kreditavtalet	   	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Utnyttjande	  av	  ångerrätten	  

Kredittagaren	  har	  rätt	  att	  ångra	  att	  denne	  ingått	  kreditavtal	  
med	  Collector	  inom	  14	  dagar	  från	  det	  att	  skuldebrevet	  
undertecknades.	  Meddelande	  om	  att	  kredittagaren	  ångrar	  
avtalet	  om	  kontokredit	  skall	  ske	  till	  Collector	  Credit	  AB	  på	  
ovan	  angiven	  adress.	  Om	  Kredittagaren	  utövar	  sin	  ångerrätt,	  
ska	  denne	  snarast	  och	  senast	  inom	  30	  dagar	  från	  den	  dag	  då	  
du	  lämnade	  eller	  sände	  ditt	  ångermeddelande	  till	  
kreditgivaren,	  betala	  tillbaka	  det	  belopp	  som	  erhållits	  från	  
kreditgivaren,	  med	  tillägg	  för	  upplupen	  ränta	  på	  beloppet.	  
Räntan	  ska	  utgå	  från	  och	  med	  den	  dag	  då	  du	  fick	  tillgång	  till	  
krediten	  till	  och	  med	  den	  dag	  då	  den	  återbetalas.	  För	  det	  fall	  
återbetalning	  inte	  sker	  inom	  ovan	  angiven	  tid,	  utgår	  en	  
förseningsavgift	  om	  60	  SEK	  och,	  vid	  skriftlig	  
betalningspåminnelse,	  en	  påminnelseavgift	  om	  60	  SEK	  samt	  
dröjsmålsränta	  om	  24	  %	  per	  år	  från	  förfallodagen	  tills	  full	  
återbetalning	  sker.	  Kreditgivaren	  ska	  snarast	  och	  senast	  
inom	  30	  dagar	  från	  den	  dag	  då	  kreditgivaren	  tog	  emot	  
Kredittagarens	  meddelande	  om	  att	  kreditavtalet	  frånträds,	  
betala	  tillbaka	  de	  avgifter	  som	  Kredittagaren	  har	  betalat	  
med	  anledning	  av	  krediten.	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Den	  lagstiftning	  som	  kreditgivaren	  använt	  som	  grundval	  
för	  att	  upprätta	  förbindelser	  med	  dig	  innan	  kreditavtalet	  
ingicks	  
	  

Svensk	  lag	  gäller	  för	  kreditavtalet.	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Klausul	  om	  tillämplig	  lagstiftning	  för	  kreditavtalet	  och/	  
eller	  behörig	  domstol	  
	  
	  

	  
Det	  framgår	  av	  punkten	  21	  i	  de	  allmänna	  villkoren	  för	  
kreditavtalet	  att	  tvist	  som	  gäller	  tolkningen	  eller	  
tillämpningen	  av	  detta	  kreditavtalet	  skall	  avgöras	  av	  allmän	  
domstol.	  
	  

I	  tillämpliga	  fall:	  
Språkordning	  	  

Information	  och	  avtalsvillkor	  lämnas	  på	  svenska.	  	  
Med	  ditt	  samtycke	  har	  vi	  för	  avsikt	  att	  under	  kreditavtalets	  
löptid	  kommunicera	  på	  svenska.	  
	  

c)	  Beträffande	  prövning	  
	  

	  

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

Kredittagaren	  kan	  vid	  missnöje	  med	  kreditgivarens	  
hantering	  vända	  sig	  till	  Klagomålsansvarig	  på	  Collector	  på	  
tfn	  031	  750	  21	  00,	  till	  Finansinspektionen	  på	  tfn	  08-‐787	  80	  
00	  och	  vid	  tvister	  till	  ARN	  (Allmänna	  
reklamationsnämnden)	  på	  tfn	  08-‐555	  017	  00	  eller	  till	  
allmän	  domstol.	  
	  

	  


