Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Faxnummer
Webbadress

Ikano Bank AB (publ), Finland filial
Portparksvägen 1, 01200 Vanda
010 7735 716
info@ikano.fi
010 7735 713
www.ikanobank.fi

Kreditförmedlare
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Faxnummet
Webbadress

St1 Oy
Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors
010 557 11
asiakaspalvelu@st1.fi
09 803 0004
www.st1.fi

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
användas.

Löpande kredit; kreditkonto anknutet till ett betaltids- och kreditkort (Visa-kort)
Den beviljade kreditgränsen är från och med 1.9.2019minst 1000 euro och högst
5 000 euro. Den beviljade kreditgränsen anges i kreditbeslutet.
Banken levererar Visa-kortet och det hemliga kodnumret per post till kredittagaren
efter kreditbeslutet. Visa-kortet kan användas som betalningsmedel i Finland och
utomlands vid köp av varor och tjänster i betalningsmottagarens försäljningsställen
försedda med symbolen Visa. Med Visa-kortet kan lyftas kontanter från
kontantautomater och utländska valutaväxlingskontor som är med i systemet Visa.
Kortet får användas endast inom ramen för kreditgränsen.

Kreditavtalets löptid

Den till kortet anknutna krediten gäller tills vidare.

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

Du måste betala följande: den månatliga avbetalningsposten är 4 % av skuldsaldot
vid faktureringstidpunkten ändå minst 15 euro eller ett återstående mindre
skuldsaldo.
Ränta och avgifter ska betalas på följande sätt: den månatliga avbetalningsposten
består av avkortning på krediten, ränta, kontohanteringsarvode och eventuell
annan avtalsenlig avgift. Den månatliga betalningsposten inriktas i första hand på
avkortning av arvoden, avgifter och ränta på krediten och med resten avkortas
kapitalet.
Det totala kreditbeloppet beror på den utnyttjade krediten, återbetalningen av
krediten och kreditavtalets giltighetstid.
Om till exempel 2000 euro av krediten utnyttjats, är det beräknade totala
kreditbeloppet som du ska betala med räntor och kostnader 2253,24 euro
antagande att kredittiden är ett år, räntan på krediten och avgifter och arvoden
förblir oförändrade hela kredittiden ut och krediten återbetalas i 12 lika stora poster
med en månads intervall. I beräkningen har beaktats alla kostnader som hänför sig
till uppläggningen av krediten, lyftandet av krediten och återbetalningen av
krediten enligt avtalet.

Det totala belopp som du ska betala
Detta är lånekapitalet plus ränta och
eventuella övrigakostnader 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.

Räntan som utgår på krediten är 19,8 procentenheter (marginal) över den 3
månaders euriborränta (referensränta) som gäller räntejusteringsdagen.
Referensräntan justeras på räntejusteringsdagarna, som är den 1 mars, juni,
september och december. Om räntejusteringsdagen inte är en bankdag, tillämpas
värdet på referensräntan den bankdag som följer efter räntejusteringsdagen som
referensränta. Om värdet på referensräntan ändras, ändras räntan på krediten i
motsvarande grad. Räntan uträknas enligt de faktiska räntedagarna med 360 som
divisor. Kunden informeras om den gällande räntan på fakturan.
Räntan på krediten är Euribor 3 mån + 19,8 %. Den effektiva årliga räntan som
beaktar alla kostnader är 25,10 % (3.6.2019) räknad för en genomsnittlig kredit på
2000 euro.
Kontohanteringsavgiften är 3,00 euro/mån.

Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett särskilt
betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)
Andra kostnader i samband med
kreditavtalet
Villkor för att ändra de ovan nämnda
kostnaderna i samband med
kreditavtalet.

Banken debiterar 0 euro för uttag ur automater. Operatören av uttagsautomaten och
valutaväxlingskontoret från vilken kontantuttaget görs, kan ta ut sin egen
serviceavgift vid uttag. Köp och uttag av kontanter utanför euroområdet debiteras till
de växelkurser som används i Visa-systemet i euro för köp- och uttagsbeloppet.
Kontohanteringsavgiften 3,00 euro/mån..
Diverse handläggningsavgifter, se Visa-kortets prislista.
Kreditgivaren har rätt att ändra arvodena och avgifterna som hänför sig till krediten
och kortet i enlighet med kreditkontovillkoren och Ikano Banks allmänna kortvillkor.
Kreditgivaren sänder korthavaren ett meddelande om ändringar i prislistan i
enlighet med kortvillkoren. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som

Kostnader i samband med försenade
betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning)
och försvåra möjligheterna att erhålla
kredit.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet
inom 14 kalenderdagar..
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan
återbetalas i förtid när som helst.
Kreditgivaren har rätt till kompensation
vid förtidsåterbetalning
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
undersökningen. 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.

kreditgivaren uppgett, ändå tidigast två (2) månader efter att meddelandet sänts
till korthavaren. Avtalet fortsätter med ändrat innehåll, om inte korthavaren senast
den dag då ändringarna träder i kraft lämnar ett skriftligt meddelande till
kreditgivaren om att han motsätter sig ändringen.
Du kommer att debiteras följande för uteblivna betalningar:
En påminnelseavgift på 5 euro för försenad betalning och dröjsmålsränta på det
försenade beloppet räknat från förfallodagen till betalningsdagen. För indrivning av
förfallna fordringar ska ersättas kostnaderna i enlighet med lagen om indrivning av
fordringar (22.4.1999/513). Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter över den
referensränta, som avses i räntelagen.

ja
ja
nej
Kreditgivaren utnyttjar sökandens personliga kreditupplysningar vid beviljande och
bevakning av krediten. Kreditupplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto
Oy:s kreditupplysningsregister.

ja

Denna information gäller i 3 mån efter tidpunkten då krediten beviljades.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Registrering

Den berörda tillsynsmyndigheten

Ikano Bank AB (publ), Finland filial är införd i det handelsregister, som Patent- och
registerstyrelsen upprätthåller, med FO-numret 2275700-4.
Huvudansvaret för tillsynen över Ikano Bank AB (publ) Finland filial, tillsynen över
bankens soliditet inberäknad, ligger hos den svenska tillsynsmyndigheten
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, (www.fi.se). Utöver det utövar
också finska finansinspektionen tillsyn över förfarandena hos utländska bankers
filialer och efterföljandet av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och
finansiering av terrorism (Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101
Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi).

a) beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Klausul om tillämplig lagstiftning för
kreditavtalet och/eller behörig domstol
Språkordning

Kredittagaren har rätt att ångra kreditavtalet genom att informera banken om detta
inom 14 dygn efter att avtalet slutits eller senare då han skriftligen eller i
elektroniskt format fått ett exemplar av kreditavtalet och andra förhandsuppgifter.
Ångermeddelandet skall lämnas skriftligen inom utsatt tid och det skall inkludera
följande uppgifter: korthavarens namn och personbeteckning, kortets nummer och
korthavarens underskrift. Ångermeddelandet skall lämnas till följande adress: Ikano
Bank AB (publ), Info / BANK, Kod 5018191, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
På detta kreditavtal tillämpas finsk lag. Tvister angående kreditavtalet behandlas i
Helsingfors tingsrätt eller i underrätten på svarandens hemort. Kredittagaren har
också rätt att väcka talan gällande detta avtal i underrätten på dennas hemort.
Kreditgivaren förbinder sig att använda sig av svenska och finska i
avtalsförhållandet.

b) beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en
mekanism för klagomål och prövning
utanför domstol

I frågor som hänför sig till krediten kan kontohavaren vända sig till Försäkringsoch finansrådgivningen (www.fine.fi) eller Banknämnden som verkar i samband
med den.
Kontohavaren kan också föra frågor som hänför sig till krediten skriftligen till
konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för behandling. Korthavaren kan
också lämna en anmälning om bankens förfarande till Finansinspektionen
(www.finanssivalvonta.fi).

