STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
Exempel per 2018-11-01

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna
återger korrekt det erbjudande kreditgivaren lämnar under nuvarande marknadsförhållanden. Observera dock att sifferuppgifter kan
påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Registrering
Adress
Telefon
Webbadress

ICA Banken
Orgnr. 516401-0190
504 82 Borås
033-47 47 90
icabanken.se

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.
Kreditavtalets löptid

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

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

ICA Kort med kredit
10 000 kr
När ICA Banken erhållit undertecknat avtal kommer krediten att vara
disponibel på det konto som är kopplat till kortkrediten inom ett par dagar.
Krediten löper t o m 31 december innevarande år. Sägs avtalet ej upp
förlängs krediten automatiskt med 12 månader åt gången.
Kredittagare måste betala följande:
Vid delbetalning ska minst 1/5 av skuldbeloppet vara Banken tillhanda
på angiven förfallodag och resterande del ska betalas inom de följande
5 månaderna.
Förfallna avgifter, kostnader och räntor avräknas innan avräkning på
kapitalskulden sker.
Exempel beräknat på räntekostnad och avikostnad:
Beräknat på halva kreditbeloppet: 5 489 kr/år
Beräknat på hela kreditbeloppet: 10 758 kr/år
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3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller
för kreditavtalet.
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.
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.
Härtill hörande kostnader
Andra kostnader i samband med kreditavtalet
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Köpmånadsränta 9,95 %
Ränta efter köpmånad 9,95 %
Köpmånadsränta 13,07 %
Ränta efter köpmånad 13,07 %

Nej, det krävs inga andra avtal eller tjänster.

Aviseringsavgift: 20 kr
Du kommer att debiteras dröjsmålsränta f n 17,95 % samt försenings-,
övertrasserings- och påminnelseavgifter vid uteblivna betalningar. Vid inkasso
kan bla avgift för Inkassokrav samt övriga hos inkassobolagen vanligen
förekommande avgifter komma att debiteras. Därutöver debiteras
dröjsmålsränta med gällande reporänta plus 8 procentenheter.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
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.

Ja, ICA Banken tillämpar 14 dagars ångerrätt.
Ja, krediten kan återbetalas eller delbetalas i förtid.
Ja, ICA Banken genomför kreditprövning i samarbete med
kreditupplysningsföretaget UC AB.

Ja, kredittagare har rätt till kopia av kreditavtal.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Den berörda tillsynsmyndigheten
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning
utanför domstol.

Finansinspektionen
Kontakta ICA Bankens kundservice.
Vid klagomål, kontakta ICA Bankens kundservice. Om missnöje kvarstår kan
skriftligt överklagande ske till ICA Bankens klagomålsansvariga. Om du är
fortsatt missnöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna
reklamationsnämnden med en skriftlig anmälan.

