
 
 

STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 

 
 
1. Kredittyterens navn og kontaktinformasjon  

Kredittyter: 

Kredittyters Adresse  

Telefon  

E-post  

Fax 

Web-adresse 

Collector Bank AB, 556597-0513 (“Collector Bank”) 

Box 119 14, S- 404 39 Göteborg, Sverige  

+46 (0)10 161 01 00 

contactcenter@collectorbank.se 

+46 (0)31 750 21 01 

www.collectorbank.se 

 

(*) Denne informasjon er frivillig for långiveren  

 

 
2. Beskrivelse av hovedinnholdet i kredittavtalen  
 

Type kreditt  Nedbetalingskreditt (kontokreditt). Kreditten gis uten sikkerhet ved kjøp av varer 
eller tjenester fra salgsforetak som er tilknyttet Collector Bank og hvor disse 

alminnelige vilkårene gjelder, heretter kalt (”Salgsforetaket”). 

Samlet kredittbeløp 

Dette er den øvre grense eller den totale 
kredtitt som stilles til disposisjon gjennom 
kredittavtalen. 

Samlet kredittbeløp er summen av de beløp som fremgår av de ordebekreftelser du 
mottar fra Salgsforetaket.  

Vilkårene for utnyttelse 

Her angis når og hvordan kreditten kan 
benyttes.   

Kreditten benyttes i forbindelse med kjøp av varer og/eller tjenester fra 
Salgsforetaket. Kreditten du mottar innebærer en utsettelse av betalingen av de 
varer/tjenester du har kjøpt og kan kun benyttes ved kjøp Salgsforetaket. 

Kredittavtalens løpetid  Kredittavtalen løper på ubestemt tid, til oppsigelse. 

Nedbetalinger og i hvilken rekkefølge disse 
skal fordeles.  

Du må betale minst 1/36 av det totale kredittbeløpet i måneden, begrenset nedad 

til 50 NOK. Dessuten skal du betale renter på det til enhver tid utestående 

kredittbeløpet og månedsgebyr.  

Det samlede beløp som skal betales 

Dette er kredittbeløpet pluss renter og 
eventuelle omkostninger i forbindelse med 
kredittavtalen.  

Det totale beløp du skal betale er summen av kredittbeløpet, renter og 
omkostninger i forbindelse med kredittavtalen.  

 

Kreditten gis i form av betalingsutsettelse 
for en vare eller tjeneste, eller er knyttet til 
levering av spesifikke varer eller tjenester. 

 

Kreditten gjelder kun ved kjøp av varer og/eller tjenster fra Salgsforetaket, og 
innebærer således kun en utsettelse av betalingen for varer og/eller tjenester du 
kjøper gjennom Salgsforetaket.  

 

Varens/tjenestens navn 

 

 

Varens/tjenestens navn fremgår av ordrebekreftelsen du mottar fra Salgsforetaket.  

 

 

Kontantpris 

 

Varens/tjenestens kontantpris er den pris som fremkommer av ordrebekreftelsen 
fra Salgsforetaket.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Kredittkostnader  
 

Kredittrenten evt. de enkelte 
kredittrenter som gjelder for denne 
avtalen.  

 

Du skal betale en rente etter en årlig rentesats som beregnes av det til enhver tid 
utestående lånebeløp. Den rentesats som gjelder når lånet gis er 22%.  

Effektiv årlig rente  

Dette er totalkostnaden uttrykt som en årlig 
prosentandel av det samlede lånebeløp. Den 
effektive renten oppgis for å hjelpe deg å 
sammenligne forskjellige lånetilbud  

For beregningen av effektiv årlig rente er det tatt hensyn til følgende 

omkostninger:  

Månedsgebyr NOK 39 

Årlig lånerente på 22%  

 

Den effektive renten utgjøres av lånekostnadene (rente og omkostninger) angitt 

som en årlig rente på lånebeløpet. Den effektive renten avhenger både av 

størrelsen på lånet og lånets løpetid.  

    

Kreditbeløp NOK 5 000 

Tilbakebetalingstid 12 måneder 

Effektiv årlig rente 45,8% 

    
 

Er det for å få innvilget kreditt henhold til 
vilkår inntatt i markedsføringen av 
kreditten, obligatorisk å inngå avtale om  

- en forsikring som sikrer 
kredittbeløpet, eller  

- annen tilknyttet tjeneste?  

Dersom omkostningene for disse 
tjenester er ukjent for kredittgiveren skal 
de ikke inkluderes i den effektive årlige 
renten.   

 

 

 

Nei, det er ikke nødvendig å inngå noen avtale om forsikring for å få innvilget 
lånet.  

 

For å få innvilget kreditt, er det nødvendig å inngå avtale om kjøp av varer og 
tjenester med Salgsforetaket. 

Tilhørende omkostninger   

Andre omkostninger i forbindelse med 
kredittavtalen  

 

Månedsgebyr på NOK 39 per terminbeløp  

 

Vilkårene for å endre de ovennevnte 
omkostninger i forbindelse med 
kredittavtalen  

Ovennevnte omkostninger kan endres av Collector Bank i den grad dette utløses 
av 

- kredittpolitiske beslutninger  
- endrede innlånskostnader for Collector Bank, eller  
- andre kostnadsendringer som Collector Bank ikke med rimelighet kunne ha        
forutsett da låneavtalen ble inngått  
 

Kostnader i forbindelse med forsinket 
betaling.  

Manglende betaling kan få alvorlige 
konsekvenser (f.eks. tvangssalg) og 
vanskeliggjøre mulighetene for ytterligere 
lån og kreditt.  

Ved forsinket betaling, må du betale den rente som er høyest av den avtalte 
rente (p.t. 22%) og rente etter forsinkelsesrenteloven. 
 
Ved forsinket betaling vil du bli belastet med gebyr og salær i samsvar med hva 
som til enhver tid er fastsatt i inkassoloven og tilhørende forskrift. Med 
utgangspunkt i de maksimale satsene pr. 01.01.2017 kan disse kostnadene 
anslås som følger: 
 
Purregebyr mv.: 
Purregebyr NOK 70 
Varsel om inkasso NOK 70 
 
Inkassosalær (eks, mva): 
Krav t.o.m. NOK 2 500 gebyr NOK  700 
Krav t.o.m. NOK 10 000 gebyr NOK  1 400 
Krav t.o.m. NOK 50 000 gebyr NOK  2 800 



 
 

Krav t.o.m. NOK 250 000 gebyr NOK 5 360 5 600 
Krav over NOK 250 000 gebyr NOK  11 200 
 
I tillegg til ovennevnte, vil du bli belastet med de til enhver tid gjeldende 
omkostninger forbundet med utlegg eller annen tvangsinndrivelse gjennom 
namsmyndighetene eller domstolene. 

 
4. Andre viktige rettslige forhold  
 

Angrerett  

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 
kalenderdager  

Ja  

Førtidig innfrielse  

Hele eller deler av kreditten kan når som 
helst tilbakebetales før forfall  

 

Du kan når som helst innfri hele eller deler av kreditten før forfall.  

 

 

Kredittgiveren har rett til kompensasjon 
ved førtidig innfrielse.   

Ved betaling før forfall skal du betale rente og omkostninger frem til og med den 
dag innbetalingen skjer, men ikke for tiden etter dette.   

Informasjonssøk i databaser  

Hvis kredittsøknaden avslås på grunn av 
informasjonssøk i en database som har 
blitt foretatt for å vurdere kredittverdighet 
mv., må kredittgiveren snarest og 
kostnadsfritt meddele deg resultatet av 
informasjonssøket. Dette gjelder ikke 
dersom utlevering av informasjonen er 
forbudt ved lov eller forskrift, eller strider 
mot den offentlig orden eller sikkerhet.  

 

 

Du har rett til uten unødvendig opphold og uten omkostninger å motta 
informasjon dersom kredittsøknaden blir avslått grunnet opplysninger i en 
database.  

 

Rett til å motta utkast til en kredittavtale  

Du har rett til å få kopi av et utkast til 
kredittavtale hvis du ber om det. Dette 
gjelder ikke dersom kredittgiveren ikke er 
villig til å inngå låneavtale med deg på det 
tidspunkt du ber om dette.  

Du har rett til, dersom Collector Bank er villig til å inngå en kredittavtale med deg, 
kostandsfritt å motta kopi av et utkast til kredittavtale dersom du ber om det.   

Det tidsrom kredittgiveren er bundet av 
det avgitte tilbud før endelig  avtale 
inngås.  

 

Denne informasjon gjelder fra og med 01.10.2016 og inntil videre 

under forutsetning at det ikke skjer rente- eller avgiftsendringer i perioden  

.  

 
 
 
5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester.  
 
 

a) Vedr. kredittgiveren  

 

 

Långivers representant  

Adresse  

Telefon (*) 

E-post (*) 

Web-adresse (*) 

 

Collector Bank AB 

PB 424 Skøyen, Drammensveien 123, NO – 0213 Oslo 

+47 22 41 14 55 

contactcenter@collectorbank.no  

www.collectorbank.no 

Registrering 

 

Collector Bank er registrert i det svenske foretaksregister og i det svenske skatteverket 
med organisasjonsnummer 556597-0513.  

Den aktuelle tilsynsmyndigheten  

 

Svenska Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige,  

tel +46 8 787 80 00. 

b) Når det gjelder låneavtalen   

mailto:contactcenter@collectorbank.no
http://www.collectorbank.e/


 
 

Utøvelse av angreretten  Du har rett til å angre på en inngått låneavtale med oss innen 14 kalenderdager fra 
kredittavtalen er undertegnet. Melding om at du angrer på avtalen kan gis til Collector 
Bank på contactcenter@collectorbank.no, på telefon + 47 22 41 14 55 eller ved post. 
 
Dersom du benytter deg av angreretten skal du snarest og senest innen 30 kalenderdager 
fra den dag du overleverte eller sendte din angremelding til Collector Bank, betale tilbake 
det beløp som du mottok fra Collector Bank, med tillegg av påløpte renter på beløpet. 
Renten skal beregnes fra og med den dag du mottok lånet og til og med den dag da lånet 
tilbakebetales. For tilfelle av at tilbakebetaling ikke skjer innen den overfor angitte dato 
vil du bli belastet gebyr og salær i samsvar med hva som til enhver tid er fastsatt i 
inkassoloven og tilhørende forskrift (se kostnader ifm. forsinket betaling), samt 
forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er den rente som er høyest av den avtalte rente 
(p.t. 22 %) og renten etter forsinkelsesrenteloven. Collector Bank skal snarest og senest 
innen 30 dager fra den dag da långiveren mottok din melding om at du angret på 
låneavtalen betale tilbake de gebyrer du har betalt i anledning lånet. 

Den lovgivning som långiveren har 
anvendt som grunnlag for å 
opprette forbindelse med deg 
innen låneavtalen ble inngått.  

Norsk lovgivning gjelder for låneavtalen.  

Klausul om aktuell lovgivning samt 
verneting 

 

 

Det fremgår i de generelle lånevilkår at tvister om tolkning og anvendelse av låneavtalen 
skal avgjøres av de alminnelige domstoler i Norge.  

 

Språk  Informasjon og avtalevilkår fremlegges på norsk. Med ditt samtykke vil vi under 
låneavtalens løpetid kunne kommunisere på svensk  

c) Vedr. klageadgang 

 

Hvis du er misfornøyd med måten Collector Bank har behandlet kreditten din på, er du 
velkommen til å kontakte Collector Banks kundetjeneste enten skriftlig via e-post på 
contactcenter@collectorbank.no eller muntlig på telefon +47 22 41 14 55. Du kan også 
kontakte klageansvarlig hos Collector Bank på e-post complaints@collectorbank.se eller 
på telefon +46 10 161 00 00. Collector Bank står under tilsyn av den svenske 
Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Ved misnøye med Collector 
Banks håndtering kan du også henvende deg til FI på telefon +46 (0)8-787 80 00. 

Mulighet for å fremsette klager og 
få tvister behandlet utenfor 
domstolene.  

Dersom du er misfornøyd med långiverens håndtering kan du også henvende deg til de 
alminnelige domstolene. Hjelp og veiledning kan også fås av Forbrukerrådet. 

(*) Denne informasjonen er frivillig for 
långiveren  
 

 

 

mailto:contactcenter@collectorbank.no,

