Förhandsinformation – Bil- och fritidskonto
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformationen utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt
bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande
marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifterna kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att
kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.
Förhandsinformationen visar de kostnader som debiteras kontot när man utnyttjar krediten på kontot enligt
grundvillkoren.
•
”Avbetalningar” – ”Årsavgift” och ”Avgift per betalningstillfälle” (Administrationsavgift)
•
”Kreditränta” – ”Aktuell räntesats”
•
”Totalt belopp att betala” – Räkneexempel vid olika kreditbelopp
•
”Effektiv ränta” – Kostnaderna vid olika kreditbelopp uttryckta som en årlig ränta
Observera att när man väljer ett delbetalningsalternativ gäller delbetalningsvillkoren så länge man betalar enligt dem.
INNEHÅLL
BESKRIVNING
1. Kreditgivaren/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter/ kredittagare
Kreditgivare
Nordea Finans Sverige AB (publ), 105 71 Stockholm, Tel: 08-402 57 51
Kredittagare
Uppgifter på Kreditansökan som detta är en bilaga till
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Kontokredit (revolverande kredit)
Kreditbelopp
SEK
Villkor för kreditutnyttjandet
När kontot erhålles kan krediten utnyttjas vid betalning med Bilkonto i butik eller via
Internet. Kontantuttag kan göras genom att kontakta Nordea Finans kundservice.
Kreditens löptid
Löpande kredit
Avbetalningar:
Förfallodag för betalning av kreditbelopp: Den sista i varje månad med 36 månaders
annuitet.
Förfallodag för betalning av ränta: Den sista i varje månad om krediten har utnyttjats.
Uppläggningsavgift: 0 kr
Uppläggningsavgift förfaller till betalning på kontots uppläggningsmånad.
Avgift per betalningstillfälle för närvarande: 35 kr
Totalt belopp att betala:
Vid betalning enligt grundvillkor med 60
Vid 12 månaders räntefri delbetalning
Det lånade kreditbeloppet plus ränta
månaders annuitet
och eventuella kostnader för krediten.
Kreditbelopp
Kreditbelopp
10 000 kr
16 595 kr
10 000 kr
10 715 kr
20 000 kr
31 091 kr
20 000 kr
20 715 kr
50 000 kr
74 577 kr
50 000 kr
50 715 kr
3. Kreditkostnader
Kreditränta
Aktuell räntesats för närvarande: 15,70 %
Allmän information om ränteändring efter det att kreditavtal ingåtts.
Kredit med rörlig ränta: Ändringar av kreditgivarens rörliga ränta styrs normalt av förändringar av
kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring kan även ske i den utsträckning den motiveras av
kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när
krediten lämnades. Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.
Meddelande lämnas antingen genom skriftlig information eller i Internetbanken.

Effektiv ränta
Det sammanlagda beloppet av räntor och
andra kostnader - tex uppläggningsavgift –
uttryckt som årlig ränta på hela
kreditbeloppet.

Kostnader i samband med
försenade betalningar
Utebliven betalning kan medföra att Banken
har rätt att säga upp krediten till betalning.

Effektiv ränta för närvarande, beräknas på den/de preliminära ränteuppgifterna.
Vid betalning enligt grundvillkor 60
Vid 12 månaders räntefri delbetalning
månaders annuitet
Kreditbelopp
Kreditbelopp
10 000 kr
24,45 %
10 000 kr
12,04 %
20 000 kr
20,68 %
20 000 kr
5,87 %
50 000 kr
18,40 %
50 000 kr
2,31 %
Dröjsmålsränta och förseningsavgift m m
Om kredittagarens skuld på kreditkontot inte infrias i rätt tid utgår på förfallet belopp
tilläggsränta med 5,04 procentenheter per år under dröjsmålstiden. Om banken så
påfordrar, ska räntan under dröjsmålstiden dock motsvara den av Riksbanken
fastställda, vid varje tid gällande, referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett
tillägg av åtta procentenheter. Förutom dröjsmålsränta ska en vid var tid av banken
fastställd förseningsavgift betalas, fn 125 kr.
I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och
Kronofogdemyndighet.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med
den dag kreditavtalet ingås.
Kredittagaren ska i sådant fall till kreditgivaren betala kapitalbeloppet samt upplupen
ränta på detta belopp från och med utbetalningsdagen till den dag krediten återbetalas.
Betalningen ska göras senast 30 kalenderdagar efter det att kredittagaren meddelat
kreditgivaren att kreditavtalet ska frånträdas.
Kreditgivaren har inte rätt till någon ytterligare kompensation i samband därmed.
Förtidsbetalning
Krediten kan helt eller delvis lösas i förtid. Kredittagaren ska vid sådan inlösen till
kreditgivaren betala återstående kreditbelopp samt upplupen ränta, avgifter och
kostnader.
Utkast till kreditavtal
Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal.
Erbjudandets giltighetstid
Detta erbjudande är giltigt i 7 dagar.

Kontovillkor Bil- och fritidskonto
Definitioner
Konto = Det ömsesidiga avtal kontohavaren och Nordea Finans
Sverige AB (publ), 556021-1475, nedan kallad NF, tillika kreditgivare slutit genom godkännande av dessa kontobestämmelser
respektive beviljande av ansökan. Tillsynsmyndighet för NFs
verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
Kontohavare = Fysisk person som efter ansökan beviljats konto.
Säljföretag = Företag anslutet till Nordea Finans system i Sverige.
1 Kontots användning
Kontot gäller för köp av varor och tjänster hos Säljföretaget
inom ramen för Säljföretagets angivna verksamhetsområde i alla
säljkanaler samt för överföring till bankkonto intill en högsta
kreditgräns som ej får överskridas. Kreditgränsen bestäms av
NF vid kontokreditbeslutet. Överföring till bankkonto kan göras
genom NF i Sverige var vid det utgår en avgift, se prislista.
Vid överföring till bankkonto debiteras ränta från första dagen.
Sedvanlig kreditprövning kan komma att företas vid överföring.
Kontohavaren är skyldig att visa bankmässig legitimation om
Säljföretaget begär det. NF får föreskriva en lägsta köpesumma för
vilket kontot får utnyttjas.
Kreditgivaren äger rätt att utan föregående uppsägning stänga
kontot för vidare användning om kontot inte har använts de
senaste 24 månaderna.
2 Betalningsansvar
Kontohavaren ansvarar för och betalar kontoskulden som utgörs
av på kontot gjorda köp samt överföring till bankkonto jämte
i förekommande fall debiterade räntor, avgifter och kostnader
som belastar Kontot. Betalning av kontoskulden ska ske enligt
i kontovillkoren angivna betalningsvillkor. Vid varje kontoköp
försäkrar Kontohavaren genom underskrift på köpnotan att den
beviljade kontokrediten inte överskrids.
3 Säljföretagets ansvar
Vid de fall varor eller tjänster tillhandahållits mot Kontot ansvarar
Säljföretaget gentemot Kontohavare enligt lag och tillämpliga avtalsvillkor. Reklamationer ska riktas i första hand mot
Säljföretaget och inte mot NF, som dock vid kreditköp ansvarar
enligt konsumentkreditlagen.
4 Delbetalningsköp
Kontohavaren kan från tid till annan erbjudas olika delbetalningsalternativ. Villkoren för dessa överenskommes särskilt mellan
kreditgivaren och Kontohavaren.
5 Betalningsvillkor
Varje månad som Kontot visar skuld utsänds kontoutdrag med
redovisning av ingående saldo, månadens transaktioner, räntor,
avgifter, utgående saldo samt inbetalningsbelopp.
Betalningsalternativ: För varje avisering anges i förekommande
fall två betalningsalternativ, antingen ett belopp för att fullfölja
betalplanen enligt villkoren för delbetalningsköp (när så säljföretaget erbjuder) eller att betala enligt räntebärande grundvillkor.
Vid inbetalning avräknas det inbetalda beloppet först mot det
betalningsalternativ som gäller för att fullfölja betalplanen för valt
delbetalningsalternativ. Om det inbetalda beloppet inte räcker till
delbetalningsalternativet anses betalning enligt grundvillkor valts.
Räntan syns på nästkommande avisering. Du har upp till 3 kommande aviseringar på dig att betala ikapp ditt delbetalningsköp för
att få tillbaka delbetalningsvillkoren.
Vid betalning enligt grundvillkoren ska betalningen uppgå till
lika stora belopp, lägst 150 kr och beräknas så att krediten blir
till fullo återbetald inom 60 månader. Har NF ändrat räntesatsen
eller avgifterna för krediten kan kredittiden komma att ändras.
Understiger kontoskulden 150 kr ska skulden betalas i sin helhet.
Kontohavaren äger vid var tid rätt att betala hela skulden i förtid.
Betalning ska vara NF tillhanda senast den sista vardagen i
aviseringsmånaden.
6 Avräkningsordning
Vid betalning har NF rätt att avräkna samtliga på krediten till
betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning
sker på kapitalskulden.
7 Ränta
Kontohavaren ska betala ränta till NF enligt en räntesats som NF
vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag. Räntan debiteras kontot månadsvis och beräknas på kontoskulden den sista i
varje månad. Räntan påförs från den dag kontot nyttjats för köp.
Räntesatsen får ändras till kontohavarens nackdel endast i den
utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade
upplåningskostnader för NF, eller andra kostnadsökningar som NF
inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. NF ska tillämpa
avtalsvillkor om ränteändringar på samma sätt till såväl nackdel
som fördel för Kontohavaren. NF lämnar meddelande om ändrad
räntesats för krediten innan ändringen börjar gälla genom ett
särskilt meddelande till Kontohavare, se punkten 15.
8 Det totala beloppet som ska betalas
Det totala beloppet som ska betalas är summan av krediten och
Kontohavarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet
beräknas utifrån de förutsättningar som gäller då kontoavtalet
ingås samt det antagandet att hela krediten utnyttjas fullt ut. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation
på vad det totala beloppet blir.
9 Dröjsmålsränta och påminnelseavgift
Om kontoskulden inte infrias i rätt tid ska Kontohavaren betala
en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess
betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med en räntesats som NF
vid var tid allmänt tillämpar för kredit av detta slag. Förutom
dröjsmålsränta tas en påminnelse- och förseningsavgift ut med vid
var tid gällande belopp, samt kostnader för inkassoåtgärder enligt
svensk lag.
10 Övertrassering
Om kontohavarens kontoskuld överstiger den beviljade inköps/
kreditgränsen, ska kontohavaren vid anfordran betala mellanskillnaden.
Kontohavaren ska i sådant fall betala en övertrasseringsavgift och
en övertrasseringsränta efter den räntesats och de grunder som
kreditgivare vid varje tid tillämpar. Övertrassering medför även
rätt att säga upp kontot i förtid. Därvid ska bestämmelserna i punkt
12 äga tillämpning.

11 Avgifter
Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till
NF som ersättning för de kostnader NF har för krediten. Sådan
särskild avgift är administrationsavgift. Administrationsavgift
belastas Kontot då kontoutdrag med utgående skuld tillställs Kontohavaren. NF äger när som helst besluta om höjning av särskild
avgift i den mån NF:s kostnader för den åtgärd avgiften avser att
täcka ökar. Kontohavaren är även skyldig att till NF betala andra
avgifter än sådana som förorsakats av NF:s kostnader för krediten
som sådan. Avgifterna är de som NF vid var tid tillämpar och kan
avse t ex adressefterforskning eller kopia på köpnota/kontoutdrag.
NF äger när som helst när omständighet inträffar som enligt NF
medför att en avgiftsändring är motiverad och följer god kreditgivningssed besluta om ändring av avgift som ej är särskild avgift
för krediten enligt ovan. NF ska underrätta Kontohavaren om
beslutade avgiftsändringar innan den börjar gälla, se punkten 15.
12 Avtalstid och uppsägning m m
Kontoavtalet gäller tills vidare. Kontohavare har rätt att när som
helst med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet. NF har rätt att
säga upp kontoavtalet med två månaders uppsägningstid.
Kontobestämmelserna gäller därefter i tillämpliga delar så länge
skuld kvarstår på Kontot. Om Kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt kontobestämmelserna eller annan förpliktelse mot
NF äger NF rätt att omedelbart säga upp avtalet. NF äger rätt att få
betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:
1. Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med
betalning som avser ett belopp som överstiger 10 procent av
kreditfordringen.
2. Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid
olika tidpunkter.
3. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med
betalning.
4. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan
egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala
sin skuld.
Vill NF ha betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid
av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då NF sänder ett
meddelande om uppsägning i ett rekommenderat brev till Kontohavaren under dennes vanliga adress eller uppsägningen utan
sådan åtgärd kommer kontohavaren tillhanda. Har NF krävt betalning i förtid enligt ovan punkt 1-3 i detta avsnitt är Kontohavaren
ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av
uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta.
Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning enligt punkt
4 i detta avsnitt genast efter uppsägningen eller inom medgiven
uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordringen. Har Kontohavaren tidigare med stöd av kontobestämmelserna i föregående
stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller
inte kontobestämmelserna i det stycket. NF äger rätt att omgående
efter uppsägning samt vid missbruk av kontot spärra användningen av Kontot. Om Kontohavaren avlider upphör kontoavtalet
med denne att gälla varvid Kontohavarens samtliga kvarstående
förpliktelser övertages av dödsboet.
13 Förtidsbetalning
Kontohavaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, betala
krediten i förtid. NF får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för
att krediten betalas i förtid.
14 Ägare av kontofordran
All befintlig och blivande kontofordran på Kontohavaren ägs av
NF som i sin tur har rätt att överlåta/pantsätta denna utan att i
förväg inhämta Kontohavarens godkännande.
15 Villkorsändringar
NF har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i förväg
inhämta kontohavares godkännande. Sådan ändring träder i kraft
två månader efter det att kontohavare underrättats om densamma.
Om kontohavare inte godkänner ändringen får denne omedelbart
säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.
16 Meddelanden
Om Kontohavaren har tjänsten Internetbank hos Nordea Bank AB
(publ) (”banken”) kan NF lämna information och meddelanden
enligt detta avtal via den kanalen. I annat fall skickas information
och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst
eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i
annat fall är känd för NF.
Information och meddelanden som lämnas via bankens internettjänst
eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Kontohavaren så snart den gjorts tillgänglig.
Brev om krediten, som NF sänder till Kontohavaren ska anses ha
nått Kontohavaren senast på sjätte dagen efter avsändandet, om
brevet sänts till den adress som är angiven i avtalet som i annat fall
är känd för NF.
Vid adress- eller namnändring ska Kontohavaren genast underrätta
NF under adress: Nordea Finans, 105 71 Stockholm. Uppgifterna
ska vara NF tillhanda senast tio vardagar innan ändringen ska
träda i kraft.
17 Behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar NF personuppgifter för att
leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om
och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För
detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen
läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på www.nordea.se/
dataskyddspolicy eller kontakta NF eller Nordea. Dataskyddspolicyn
innehåller information om den registrerades rättigheter i samband
med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information,
rättelse, dataportabilitet, etc.

18 Begränsning av NF:s ansvar
NF är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt
lagbud, svensk eller utländskt myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout
gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som har uppkommit i andra fall ska inte ersättas
NF om NF varit normalt aktsam. NF ansvarar inte för indirekt
skada, om inte skadan orsakats av NFs grova vårdslöshet. Föreligger hinder för NF att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd
på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten

betalning ska NF, om ränta är utfäst, betala efter den räntesats som
gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är NF inte skyldig
att betala ränta efter en högre räntesats än som motsvarar den av
Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9
§ räntelagen (1975:635) med tillägg av 2 procentenheter.

19 Missbruksregistrering
Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit
sägs upp på grund av grovt eftersatt betalningsskyldighet, grovt
överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under
falska förutsättningar.
20 Uppgiftslämnande till kreditregister
Om krediten har lämnats till fysisk person mot borgen eller helt
eller till viss del utan annan säkerhet, kommer uppgift om krediten
att lämnas till UC AB. Detta bolag står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget kommer att föra in uppgifterna om krediten
i ett särskilt kreditregister. Endast banker och auktoriserade
kreditmarknadsbolag har möjlighet att få information ur registret.
Upplysning lämnas endast om summan av registrerade krediter
samt antalet kreditgivare. Ytterligare upplysningar om kreditregistret kan erhållas hos NF.
21 Ångerrätt
Kontohavaren har rätt att frånträda kontoavtalet genom att lämna
eller sända ett meddelande om detta till NF inom 14 dagar från den
dag då kontoavtalet ingicks, eller från den dag då kontohavaren
får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett
senare tillfälle än vid kontoavtalets ingående.
Kontohavaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag
då Kontohavaren lämnade eller sände sitt meddelande om att
avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg
för eventuell upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera
kontohavare och endast en av kontohavarna utövat ångerrätten.
Ränta ska utgå från den dag kontohavaren fick tillgång till krediten
till och med den dag den återbetalades till NF.
NF ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då NF
tog emot Kontohavarens meddelande om att avtalet frånträds
återbetala de avgifter som Kontohavaren har erlagt med anledning
av krediten med undantag för utgifter som banken kan ha erlagt
till det allmänna.
22 Tillämplig lag och domstol samt prövning utanför
domstol
På detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig. Om talan väcks av
NF ska tvisten avgöras av svensk domstol. NF har dock rätt att
väcka talan vid domstol i annat land. Kontohavaren kan även
skriftligen anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden
måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland
annat vissa värde- och tidsgränser.
23 Klagomålshantering
Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den
kontaktperson eller enhet inom NF som tillhandahållit krediten.
Nordea Finans Sverige AB (publ)
105 71 Stockholm
Telefon: 08-402 57 51
E-post: kundservice.privatkort@nordea.com
24 Betalningsfri månad
Har kontohavaren följt kontobestämmelserna är kontohavaren
berättigad till två betalningsfria månader per kalenderår, dock
ej i följd. Betalningsfri månad kan inte utnyttjas om särskilda
delbetalningsvillkor tillämpas, t.ex. räntefri delbetalning. Betalningsfri månad får inte utnyttjas förrän 3 korrekta inbetalningar
i följd gjorts. Även om betalningsfri månad utnyttjas utgår ränta
och avgifter.
25 Betalning med autogiro
Kontohavaren kan, om så önskas, betala fakturan genom angivande av konto för dragning av aktuell kontoskuld. Kreditgivaren
äger, med kontohavarens godkännande, rätt att göra uttag för
aktuell kontoskuld från dennes mot bank svarande konto via
autogiro. Kontohavaren ska senast bankdagen före förfallodagen
hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot. Om tillräckligt
belopp inte finns tillgängligt äger Kreditgivaren rätt att debitera
dröjsmålsränta och andra kostnader enligt punkt 9 i dessa
kontobestämmelser. Om täckning saknas på kontot bankdagen före
förfallodagen men medel senare inflyter har Kreditgivaren rätt att
göra överföring senare.
26 Återkallelse av autogiro
Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet
upphör senast fem bankdagar efter detta har blivit återkallat.
Medgivandet återkallas genom att meddela detta till Kreditgivaren
skriftligen. Kreditgivaren eller banken får, men är inte skyldiga, att
avbryta kontohavarens anslutning till autogiro om inte tillräckligt
belopp finns på kontot i rätt tid för betalning av kontoskulden
eller om kontoförhållandena förändras samt om kontohavaren
vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att
ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i
motsvarande fall, avbryta anslutningen till autogiro. Övertrassering medför även rätt att säga upp kontot i förtid. Därvid ska
bestämmelserna i punkt 12 äga tillämpning.
Priser och avgifter (fn september 2020)
Årsränta enligt grundvillkoren, dvs när betalning
inte uppgår till plan för kampanjköp:
15,70 %
Administrationsavgift:
35 kr
Uppläggningsavgift:
*
Effektiv ränta vid köp om 40 000 kr enligt grundvillkor:19,32 %
Förseningsavgift
125 kr
Påminnelseavgift
60 kr
Dröjsmålsränta
Årsränta + 5,04 %
Övertrasseringsavgift
125 kr
Överföring till bankkonto:
90 kr
* Kan variera mellan olika delbetalningsalternativ.
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