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Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.
Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande.
Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna
under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att
sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.
Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för
denne att bevilja krediten.
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FÖRHANDSINFORMATION OM KONSUMENTKREDITER
1. kreditgivareNS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER
KREDITGIVARE
FOREX Bank AB, Kornhamnstorg 4,

se-111

27 Stockholm.

Organisationsnummer: 516406-0104

T +46 (0)8-587 607 00, F +46 (0)8-587 607 98
info@forex.se, www.forex.se

kreditförmedlare*
Namn:		

Organisationsnummer:

Adress:		

E-postadress:

Telefon:

Fax:

				
*
Anges i tillämpliga fall

Webbadress:

2. BESKRIVNING AV Huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit:

Fristående kredit utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet:

100 000 kr

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

Villkoren för kreditutnyttjandet:

Kredittagaren ska inlämna ansökan vilken normalt behandlas
inom en bankdag med kreditprövning av Kredittagaren, varefter
skuldebrev tillsänds Kredittagaren för underskrift. Banken
förbehåller sig fri prövningsrätt. Pengarna betalas normalt ut till
Kredittagarens bankkonto inom två till tre bankdagar efter att
skuldebrevet returnerats till Banken.

Kreditavtalets löptid:

60 månader

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

Du måste betala följande:

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

• Totalt 60 st amorteringar á 1667 kr den 28:e
varje månad under kreditavtalets löptid.
Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
• Totalt 60 st räntebetalningar på vid var tid utestående
kapitalbelopp, och aviavgiftsbetalningar om 25 kr erläggs
den 28:e varje månad under kreditavtalets löptid. Vid autogiro
utgår ej aviavgift.
• Uppläggningsavgiften är 0 kr. Uppläggningsavgift erläggs
normalt på kreditens första förfallodag.

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

telefon:

115 174 kr
I beloppet ingår amortering, ränta och avgifter under kreditavtalets
löptid. Beloppet är ett exempel och beräknat efter nuvarande
räntesats, avgifter och amorteringsbelopp. Eftersom räntan är rörlig
utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala
beloppet blir.
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3. kreditkostnader
Kreditränta:
Eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet.

Exempelränta 5,94%. Kreditränta f.n. 3,99–12,87%och sätts
individuellt efter kreditprövning. Definitiv räntesats åsätts vid
utbetalningstillfället.
Villkor för krediträntan:
• Krediträntan är rörlig och styrs normalt av förändringar
av bankens behov av refinansiering.
• Räntan beräknas dag för dag.
• Ändring av räntan får ske i den utsträckning som det motiveras
av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte
skäligen kunde förutse, när krediten lämnades.
• Banken underrättar Kredittagaren om ändrad räntesats innan
ändringen börjar gälla genom skriftligt meddelande.

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.

Effektiv ränta blir f.n. 6,14% för ett lån på 100 000 kr med
rak amortering på 5 år med exempelränta på 5,97% inklusive
uppläggningsavgift på 0 kr och aviavgift på 0 kr.
Andra sätt att utnyttja krediten på kan leda till en högre
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:
– någon annan kompletterande tjänst:
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte
inkluderas i den effektiva räntan.

Härtill hörande kostnader:

Nej
Nej

Nej

Andra kostnader i samband med kreditavtalet:
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet:
Kostnader i samband med försenade betalningar:
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. att Banken säger upp
krediten till betalning i förtid) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Uppläggningsavgift om 0 kr och aviavgift om 0 kr.
Banken äger när som helst under kredittiden besluta om höjning av
särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd
avgiften avser att täcka.
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid,
ska Kredittagaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet
till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter
den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter
den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av 12
procentenheter. Förutom dröjsmålsränta utgår en förseningsavgift
med belopp som banken vid varje tid allmänt tillämpar, f.n.
100 kr. Vid påminnelse utgår påminnelseavgift om f.n. 50 kr.
I förekommande fall tillkommer avgifter till t.ex. inkassoföretag och
Kronofogdemyndigheten.
Utebliven betalning kan medföra att Banken har rätt att säga upp
krediten till betalning i förtid.
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4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER
Ångerrätt:

Ja

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

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

Kredittagaren ska vid förtidsbetalning till Banken betala
återstående kreditbelopp samt upplupen ränta, avgifter och
kostnader. Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning
för att krediten betalas i förtid.

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.

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 tidpunkten för begäran
är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

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

telefon:

Denna information gäller från och med 2013-01-17 till dess
den ersätts av senare daterad blankett på Bankens hemsida
www.forex.se.
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