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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare 
Adress
E-post

Collector Bank AB, 556597-0513, (Collector Bank) 
Box 119 14, 404 39 Göteborg 
lana@collectorbank.se,  www.collectorbank.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Lånet utgör en blancokredit

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

Det sammanlagda kreditbeloppet är det som anges på skuldebrevet som 
Du undertecknar i samband med att Du ansöker om lån.

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

Lånet utbetalas efter att Din låneansökan blivit godkänd och ett 
undertecknat skuldebrev kommit Collector Bank tillhanda inom den tid 
anges på detsamma. Om din ansökan godkänns kommer utbetalning att 
ske via Swedbanks utbetalningssystem. Swedbank har ett register över 
anmälda konton från sina system, andra banker, plusgiro, personkonton 
och privatgirokonton. Om det finns ett konto registrerat, sätts pengarna 
från lånet in på det kontot. I annat fall skickar vi et utbetalningskort till den 
adress där du är folkbokförd som du bör ha inom fem dagar från det att 
din ansökan slutgiltigt godkänts.

Låneavtalets löptid Låneavtalet gäller tills lånebeloppet, jämte ränta och avgifter, till fullo 
återbetalats. Återbetalning skall ske inom 2-18 år, såsom angivet på 
skuldebrevet.

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

Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplen nedan som 
är baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 5,90 % respektive 
den högsta nominella årliga räntan på 17,90 %. Observera att Din ränta kan 
vara annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen.

Ränta 5,90%

Lånesumma 2 år 5 år 10 år 15 år 18 år

20 000 921 421 256

50 000 2 249 999 588 454

100 000 4 463 1 964 1 140 873 788

250 000 11 104 4 857 2 798 2 131 1 916

500 000 22 173 9 678 5 561 4 227 3 798
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Ränta 17,90 %

Lånesumma 2 år 5 år 10 år 15 år 18 år

20 000 1033 542 394

50 000 2 529 1 302 933 837

100 000 5 023 2 569 1 830 1 638 1 590

250 000 12 504 6 370 4 524 4 043 3 923

500 00 24 973 12 705 9 012 8 051 7 811

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Kreditränta beräknas på det vid var tid utestående kreditbeloppet och 
skall erläggas månatligen. Avgifter läggs på skulden allteftersom de 
uppstår och skall erläggas i samband med den månatliga betalningen.

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

Det totala belopp som ska betalas är det lånade kapitalet plus ränta 
och eventuella avgifter i samband med krediten. Det totala beloppet är 
beroende av lånebelopp och återbetalningstid. Se exempel nedan som är 
baserade på den lägsta nominella årliga räntan om 5,90 % respektive den 
högsta nominella årliga räntan på 17,90 %. Observera att Din ränta kan vara 
annorlunda varför de belopp Du ska betala kan avvika från exemplen.

Ränta 5,90 %

Lånesumma 2 år 5 år 10 år 15 år 18 år

20 000 22 467 25 619 31 101

50 000 54 346 60 333 70 887 82 136

100 000 107 477 118 193 137 199 157 599 170 485

250 000 266 868 291 770 336 134 383 985 414 308

500 000 532 522 581 066 667 688 761 293 820 691

Ränta 17,90 %

Lånesumma 2 år 5 år 10 år 15 år 18 år

20 000 25 155 32 882 47 664

50 000 61 066 78 493 112 301 150 965

100 000 120 917 154 509 220 026 295 259 343 851

250 000 300 470 382 562 543 199 728 128 847 731

500 000 599 724 762 647 1 081 828 1 449 585 1 687 520

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor 
som gäller för låneavtalet.

Du ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid 
utestående kreditbelopp. Collector Bank tillämpar individuell räntesättning. 
Den ränta som gäller då lånet lämnas, inklusive effektiv ränta, är angiven 
på skuldebrevet.
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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.

Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden angiven som den årliga 
nominella räntan på kreditbeloppet, uppläggningsavgift och aviavgift. 
Collector Bank tillämpar individuell räntesättning.  
Prissättning sker efter en individuell kreditprövning och är för nuvarande 
5,90 – 17,90 %. Uppläggningsavgift är 375 kr. Aviavgift 35 kr. Exempel: Vid 
ett kreditbelopp om 177 000 kr med årlig rörligt kreditränta om 9,24 % och 
12 års löptid (144 återbetalningstillfällen) uppgår den effektiva räntan till 
10,10 %. Det totala beloppet att betala vid oförändrad ränta blir 265 480 kr 
och din månadskostnad blir 2 455 kr. Årsränta per 2022-09-30.

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, det är inte för erhållande av krediten, nödvändigt att ingå avtal om 
försäkring.

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med låneavtalet Uppläggningsavgift om 375 kr, Aviavgift 35 kr.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i 
samband med låneavtalet.

I den mån som det motiveras av
- kreditpolitiska beslut
- ändrade upplåningskostnader för Collector Bank eller
- andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde 
förutse när lånet lämnades får Collector Bank med omedelbar verkan 
ändra räntesatsen för lånet.

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

Vid försenad betalning, kommer Du att debiteras en förseningsavgift om 
150 kr. Om Din betalning fortsatt uteblir tillkommer en påminnelseavgift 
om 60 kr samt dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för 
krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av åtta procentenheter och 
räknas från kreditens förfallodatum till dess full betalning sker. Du kommer 
även, om grund därför föreligger, att debiteras inkassoavgifter, avgifter till 
kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande 
lagstiftning.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt:
Du har rätt att frånträda låneavtalet inom 14 
kalenderdagar.

Som låntagare har Du rätt att ångra Ditt lån. Du kan utnyttja ångerrätten 
genom att meddela Collector Bank AB detta inom 14 dagar från det att Du 
skrivit på skuldebrevet och erhållit skriftlig information om lånevillkoren. 
Om Du vill ångra Ditt lån inom 14 dagarsperioden måste Du genast 
meddela detta till Collector Bank AB per telefon 010-161 00 00, via mail till 
lana@collectorbank.se eller genom brev via posten till adress  
Collector Bank AB / Privatlån, Box 119 14, 404 39 GÖTEBORG eller via fax 
010-161 00 01.

Om Du ångrar Ditt lån är du skyldig att betala tillbaka hela 
lånebeloppet samt upplupen ränta till och med återbetalningsdagen. 
Uppläggningsavgiften och eventuella aviavgifter kommer att räknas av 
från återbetalningskravet.

Du har när som helst rätt att betala hela skulden i förtid.
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5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du 
är bosatt
Adress

Collector Bank AB, 556597-0513,
Box 119 14, 404 39 Göteborg, www.collectorbank.se

Registrering Collector Bank AB, med registreringsnummer 556597-0513 är registrerat 
hos Bolagsverket samt hos Skatteverket.

Den berörda tillsynsmyndigheten Collector Bank AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

b) Beträffande låneavtalet

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som 
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan 
låneavtalet ingicks.

Svensk lag gäller för låneavtalet.

Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/
eller behörig domstol

Det framgår av punkten 14 i de allmänna villkoren för Collectorlånet att 
tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta låneavtal skall 
avgöras av allmän domstol.

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

c) Beträffande prövning

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

Låntagaren kan vid missnöje med Collector Banks hantering också vända 
sig till Finansinspektionen, telefon 08-787 80 00 och vid tvister till ARN 
(Allmänna reklamationsnämnden) telefon 08-508 860 00 eller till allmän 
domstol.

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.

Du har rätt att utan dröjsmål och utan avgift få information om att en 
låneansökan avslagits pga. uppgifter i en databas.

Rätt att få ett utkast till ett låneavtal:
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia 
av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse 
är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för 
begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig.

Du har rätt att på begäran, och om Collector Bank är villig att ingå 
låneavtal med dig, kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett låneavtal.

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna 
som uppkommit innan avtalet ingåtts

Denna information är inte rättsligt bindande för Collector Bank.

I tillämpliga fall:
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning.

Vid förtidsbetalning skall Du betala ränta och andra kostnader fram till och 
med förtidsbetalningen men inte för tiden därefter.


