STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SEKKI)
1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefonnummer
E-post
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Sammanlagt kreditbelopp
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till
förfogande genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet

Kredittavtalets 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, förutsatt avbetalning på 5 år.
3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller
för kreditavtalet

Komplett Bank ASA
Pb 448, NO - 1327 Lysaker
+46 (0)8 40 30 96 00
Konto@komplettbank.se
Komplett Bank Konto är en kontokredit (kreditfacilitet) som kan användas vid betalning av
varor och tjänster i nätbutiker som erbjuder Komplett Banks betalningsmetoder.
Det sammanlagda kreditbeloppet varierar baserat på de antal köp som görs av dig som
kredittagare inom det vid var tid godkända kreditutrymmet. Ditt kreditutrymme utgörs av
det belopp du blivit godkänd att handla för och bestäms efter en kreditprövning.
Kreditnyttjande sker vid användning av Komplett Bank Konto som betalmedel i nätbutiker
som erbjuder Komplett Bank Konto som betalningsmetod. Kreditutrymmet kan också
användas för att delbetala köp som ursprungligen gjorts via faktura utfärdad av Komplett
Bank. Kreditutrymmet bestäms efter en kreditprövning som görs i samband med att du
ansöker om att betala genom Komplett Bank Konto eller delbetalning av faktura.
Kontot är ett kreditavtal som löper på obestämd tid
För fullföljande av eventuellt vald fast delbetalningsplan ska betalningar ske enligt vid
köpetillfället angivna villkor. Antalet delbetalningar och dess storlek anges i samband med
köpet och/eller på avtalet som tillställs dig.
Avseende villkor för konto är det lägsta godkända betalbeloppet 3 % av det utnyttjade
kreditbeloppet per månad, dock lägst 50 kr. Antalet betalningar baseras därmed på
storleken av inbetalningarna.
Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella
förseningsavgifter och dröjsmålsränta, och därefter kapitalbelopp. Äldre fordringar i kontot
betalas före senare.
Det totala belopp som du ska betala varierar beroende på utnyttjat kreditutrymme samt hur
du väljer att lägga upp din betalning på krediten. Du betalar ränta på utnyttjat kreditbelopp.
Vid användning av Komplett Bank Konto till köp av varor kan det i anknytning till det
enskilda köpet krävas en säljpant i varan till fördel för Komplett Bank.
Villkor för konto
Villkoren för konto utgör standardvillkoren. Om ingenting annat anges i kreditansökan, eller
om avtalad fast delbetalningsplan inte följs, så gäller villkoren för konto enligt följande:
Nominell ränta: f.n. 20 % per år (rörlig ränta)
Månatlig administrationsavgift: 39 kr
Uppläggningsavgift: 0 kr
Villkor för fast delbetalning
Villkoren för fast delbetalning gäller när kredittagaren vid köpetillfället har valt att betala
enligt en fastställd plan. Dessa gäller endast för det aktuella köpet och så länge som
kredittagaren följer den valda planen. De olika fasta delbetalningsvillkoren som Komplett
Bank erbjuder är för närvarande följande. Avvikelser kan dock förekomma i enskilda butiker,
det är således de vid köpet valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller.
Betalningsvillkor Uppläggningsavgift

Nominell
ränta

Effektiv
ränta*

12 mån.

255 kr

20 %

35,47 %

24 mån.

255 kr

20 %

32,75 %

36 mån.

255 kr

20 %

31,51 %

*Effektiv ränta är baserad på ett exempel på kr 12 000.
Villkor för uppskjuten betalning
Villkoren för uppskjuten betalning framgår om det erbjuds vid köpetillfället.
Exempel: köp på 12 000 kr, skjuts upp i 3 mån. för 199 kr.
Effektiv ränta

10,4 %

Totalt kreditbelopp

12 000 kr

Löptid

3 mån.

Kontantpriset och storleken på en eventuell
199 kr vid köp, därefter
förskottsbetalning, när det gäller kredit i form av 12 000 kr efter 3
anstånd med betalningen för en specifik vara eller månader
ett tjänsteerbjudande
Totalbelopp

12 199 kr
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Exempel: köp på 12 000 kr, skjuts upp i 6 mån. för 299 kr.
Effektiv ränta

8,8 %

Totalt kreditbelopp

12 000 kr

Löptid

6 mån.

Kontantpriset och storleken på en eventuell
299 kr vid köp, därefter
förskottsbetalning, när det gäller kredit i form av 12 000 kr efter 6
anstånd med betalningen för en specifik vara eller månader
ett tjänsteerbjudande
Totalbelopp
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?
Villkor för ändringar av kostnader

Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla
kredit.
4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Förtidsåterbetalning

Sökning i en databas

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Den tidpunkt under vilket erbjudandet gäller

5. Tilläggsupplysningar vid distansförsäljning av finansiella tjänster
Registrering
Tillsynsmyndighet
Utnyttjande av ångerrätten

Klausul om tillämplig lagstiftning och/eller behörig domstol
Språkordning
Klagomålsordning

12 299 kr

Kreditavtalet erbjuds utan krav på tilläggstjänster.
Komplett Bank kan komma att ändra kreditvillkoren vid ändringar av marknadsräntan och
andra väsentliga förhållanden. Närmare information om när ensidig ändring av
kreditvillkoren kan ske finns i punkt 4.3 i villkoren för Komplett Bank Konto. Komplett Bank
ska meddela Kontohavaren vid ensidig ändring av kreditvillkoren. Ändringarna kan träda
ikraft tidigast sex veckor efter att Komplett Bank har skickat skriftligt meddelande till
Kontohavaren. Kortare frist kan tillämpas när ändringen sker till följd av ökade
upplåningskostnader för Komplett Bank.
Vid försenade betalningar utgår följande kostnader
Påminnelseavgift: f.n. 60 kr
Förseningsavgift: f.n. 125 kr
Dröjsmålsränta 24 %.
Överlämnas fordran för inkassering tillkommer inkassokostnader enligt lag
Ja, 14 dagars ångerrätt i enlighet med konsumentkreditlagen
Kredittagaren har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. Kredittagaren är
skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till
förtidsbetalningen.
Vid ansökan och under kreditförhållandet kan kreditgivaren utföra en kreditupplysning
förutsatt att det föreligger sakligt behov, genom att inhämta upplysningar från en
kreditupplysningsbyrå.
Användaren kommer vid en sådan bedömning ta emot en brevkopia. Om en kreditansökan
avvisas på grundval av en kreditupplysning måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt
meddela användaren detta.
Ja, kredittagaren har rätt att på begäran och kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett
kreditavtal.
Erbjudande om att finansiera ett köp med detta kreditavtal gäller vid köpetillfället. Komplett
Bank kan erbjuda möjligheten att omvandla en faktura till delbetalning med villkor för
konto. Detta erbjudande gäller i så fall under den avtalade fakturakredittiden.
Komplett Bank ASA, Org. nr. NO 998 997 801
Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no
Enligt konsumentkreditlagen har du som kredittagare ångerrätt av ditt kreditavtal.
Ångerfristen är 14 dagar och räknas från den dag då avtalet och dess villkor är dig tillhanda.
Meddelande ska ges till Komplett Banks kundservice. Vid utövande av ångerrätten faller
parternas skyldighet att uppfylla kreditavtalet bort. Kontohavaren ska utan onödigt dröjsmål
och senast 30 kalenderdagar efter att meddelandet om ångerrätt skickades betala tillbaka
kreditbeloppet och betala den nominella ränta som har påförts sedan kreditmöjligheten
utnyttjades till kreditbeloppet återbetalas
Svensk lag gäller. Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist med anledning av
krediten.
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.
Klagomål måste alltid först riktas till Komplett Bank. Om kredittagaren är missnöjd med
klagomålshanteringen kan kredittagaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden
(ARN), Box 174, 101 23 Stockholm
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