STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION, JANUARI 2020
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
Webbadress
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

DNB Bank ASA, filial Sverige, 516406-0161
Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm
08-473 47 10
www.dnb.se

Privatlån (lån utan säkerhet)
Beviljat kreditutrymme (systemvärde) kr
När kredittagaren vid en initial kreditprövning har godkänts av kreditgivaren erhåller
kredittagaren en offert om lån. Denna offert gäller under en tid om 14 dagar. Offerten är
dock inte bindande för kreditgivaren utan kreditgivaren kan närsomhelst besluta om att
inte bevilja ett lån om förhållandena för kredittagaren har förändrats och kredittagaren
inte uppfyller villkoren för lån.
Utbetalningen sker när kreditgivaren erhåller undertecknat skuldebrev och övriga
eventuella villkor för utbetalning av lånet är uppfyllda.

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
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?
Avgifter med anledning av låneavtalet
Kostnader i samband med försenade betalningar/när
avtalsförpliktelser inte fullgörs
Försenade/uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser
och avtalet kan komma att sägas upp.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar
Förtidsåterbetalning
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
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts
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(systemvärde) månader
Förfallodagen för betalning är den sista bankdagen i månaden. Att betala varje förfallodag:
(systemvärde) i (systemvärde) antal månader. I beloppet ingår amortering, ränta och
avgift. Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor,
avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.
Totalt belopp att betala (systemvärde) kr

(systemvärde) % lånet ska löpa med rörlig ränta
Villkor för ändring av krediträntan, se kreditgivarens Allmänna Villkor: punkt 5
Effektiv ränta (systemvärde) Den effektiva räntan är kreditkostnaden (inklusive avgifter och
andra obligatoriska kostnader)
Representativt exempel:
Ett lån på 100 000 kr med 10 års återbetalningstid och årsränta om 6,5 % har en effektiv
ränta på 6,7 %, inkl. uppläggningsavgift på 0 kr och aviavgift på 0 kr (autogiro). Totalt belopp
att betala (inkl. amortering, ränta och avgifter) uppgår till 136 257 kr fördelat på 120
avbetalningar, vilket motsvarar 1 136 kr/månad. Exemplet är beräknat 2020-01-27 och
förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under kreditperioden.

Nej
Uppläggningsavgift: (systemvärde) kr
Förseningsavgift: 150 kr
Påminnelseavgift: 60 kr
Dröjsmålsränta, för närvarande gällande räntesats: +8%
Villkor för ändring av avgifter, se kreditgivarens Allmänna Villkor: punkt 6

Ja.
Ja, kredittagaren kan alltid återbetala krediten

DNB Bank ASA, filial Sverige, inhämtar kreditupplysning från UC AB
Du har som kreditsökande rätt att få information om att en kredit inte beviljats samt att få
en motivering till varför din ansökan inte beviljats

Ja

Inom EU har denna standardiserade 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 belopp och avgifter i denna blankett kan påverkas av ändrade
marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet
för denne att bevilja krediten.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Beträffande kreditgivaren
DNB Bank ASA, filial Sverige
Registrering/organisationsnummer
Registrerad hos Näringslivsregistret med organisationsnummer 516406-0161
Tillsynsmyndighet
Norska Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Utnyttjande av ångerrätten
Ångerrätt
Kredittagaren har ångerrätt och därmed rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl
inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.
Ångerrätten utnyttjas genom att kredittagaren skickar ett klart och tydligt meddelande om
beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, samtal eller e-post) till:
DNB Bank ASA, filial Sverige
Regeringsgatan 59, 105 88 Stockholm
Tel: 08-473 47 10
E-post: bilkundtjanst@dnb.se
Verkan av utövad ångerrätt
Om kredittagaren utövar sin ångerrätt, ska kredittagaren snarast och senast inom 30 dagar
från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det
belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet.
Kreditgivaren ska inom 30 dagar, från den dag då kreditgivaren underrättades om beslutet
att frånträda avtalet, återbetala de avgifter kredittagaren har betalat med anledning av
avtalet. Från sådan återbetalning får kreditgivaren dock avräkna belopp som motsvarar
tjänsten av tillhandahållandet av lånet och även skäliga kostnader för tiden före
frånträdandet. Uppläggningskostnader för lånet, eventuella påminnelse- och
förseningsavgifter eller liknande avgifter är exempel på skäliga kostnader. Kreditgivaren har
dessutom rätt att ta betalt för räntan under den tid som lånet tillhandahållits. Med lånet kan
det följa skatter och avgifter som inte betalas av kreditgivaren.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att
upprätta förbindelser med kredittagaren innan låneavtalet
ingicks.
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/eller
behörig domstol

Svensk lag

Språk

Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på
svenska
Kreditgivaren behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För
detaljerad information avseende kreditgivarens behandling av personuppgifter, se
kreditgivarens integritetspolicy som även finns tillgänglig på www.dnb.se.

Behandling av personuppgifter

Svensk lag och svensk domstol (Kreditgivaren har dock rätt att väcka talan i annat land om
kredittagaren har hemvist där eller har tillgångar i det landet)

Klagomålshantering utanför domstol

Klagomål avseende lånet bör i första hand klagas till den kontaktperson eller enhet hos
kreditgivaren som har handlagt lånet. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig
med begäran om rättelse direkt till låntagaren eller via brev till attn: Klagomålsansvarig, DNB
Bank, filial Sverige, Box 3041, 105 88 Stockholm,

Oberoende vägledning

Oberoende vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, se
www.konsumenternas.se.
Vid tvist med kreditgivaren har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning och ett alternativ
till domstol. Adressen är Box 174, 101 23 Stockholm, och webbplatsen är www.arn.se. En
anmälan till ARN måste vara skriftlig. ARN har regler för vilka ärenden som prövas, det finns
till exempel vissa värde- och tidsgränser. Det finns även alltid möjlighet att vända sig till
allmän domstol.

Tvistlösning utanför domstol

Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan lämnas av
kreditgivaren till kreditupplysningsföretag med flera enligt kraven i kreditupplysningslagen
(1973:1173). Mer information om detta kan erhållas genom att kontakta kreditgivaren.

Där ”(systemvärde)” har angivits ovan så är detta ett värde som kommer att tillhandahållas kredittagaren vid avtalets ingående. Systemvärdet bestäms utifrån
de aktuella förutsättningarna för kredittagaren och det låneupplägg som beviljats av kreditgivaren.
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