STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Kantura AB 556666-0642

Adress

Hantverksvägen 15 436 33 ASKIM

Telefon (*)

0760-064057

E-post (*)

info@minifinans.se & kundtjänst@minifinans.se

Fax (*)

Ej

Webbadress (*)

www.minifinans.se]

I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare
Adress

[Identitet]

Telefon (*)

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för kreditprodukten
eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är relevant för den typ av kredit som
avses.

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med
motsvarande uppgifter.

2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kortfristig räntefri blancokredit utan säkerhet.
Krediten återbetalas i sin helhet upp till 12
månader efter att den utbetalats

Det sammanlagda kreditbeloppet

500 kr, 1 000 kr, 1 500 kr 2 000 kr, 2 500 kr, 3 000
kr, 3 500kr, 4000 kr 4 500, och 5 000 kr

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.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens
bankkonto senast en bankdag efter att lånet
beviljats.

Kreditavtalets löptid

Återbetalningstiden löper mellan 30 - 365 dagar
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Du måste betala följande:

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

Avbetalningen innefattar amortering av
kapitalbelopp kostnader och skall erläggas
månadsvis lånets löptid och villkor. Kreditbelopp
500 kr- 5000 kr. Återbetalningskostnad 495 kr
uppläggningsavgift/engångskostnad. Aviavgift
från 41-79 kr löpande betalas månadsvis. Lånen
är helt utan ränta. Ränta och/eller avgifter ska
betalas på följande sätt: Förfallna avgifter,
kostnader och räntor avräknas innan avräkning
av kapitalskulden sker // Uppläggningskostnad
495 kr är en engångskostnad. Aviavgift på 41-79
kr löpande månadsvis dock längst 12 månader
eventuellt längre vid begäran om längre
återbetalningstid än 12 månader

Det totala belopp som du ska betala

Nedan beräkning är gjord på 30 dagars
återbetalning. Vid längre återbetalningstid
så belastas kredittagaren med 41-79 kr
månatligen.

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella kostnader i samband med krediten.

Lån på 500 kr: Totalt 541 kr
Lån på 1 000 kr: Totalt 1 536 kr
Lån på 1 500 kr: Totalt 2 074 kr
Lån på 2 000 kr: Totalt 2 574 kr
Lån på 2 500 kr: Totalt 3 074 kr
Lån på 3 000 kr: Totalt 3 574 kr
Lån på 3 500 kr: Totalt 4 074 kr
Lån på 4 000 kr: Totalt 4 574 kr
Lån på 4 500 kr: Totalt 5 074 kr
Lån på 5 000 kr: Totalt 5 574 kr
I tillämpliga fall:
Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en
vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av
specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst
Varans/tjänstens namn

Ej tillämpbart

Kontantpris

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Begärda säkerheter

Ej tillämpbart / [Typ av säkerhet]

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska
ställas i samband med kreditavtalet.
I tillämpliga fall:
Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering
av kapitalet.

3.

Ej tillämpbart

Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för kreditavtalet
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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.

Den effektiva räntan varierar beroende på
lånbelopp och återbetalningstid.
Exempel 1: Ett lån på 2000 kronor med en
återbetalningstid på 30 dagar ger en effektiv ränta
på totalt 1166 %.
Exempel 2: Ett lån på 2000 kronor med en
återbetalningstid på 90 dagar ger en effektiv ränta
på totalt 190 %.
Exempel 2: Ett lån på 2000 kronor med en
återbetalningstid på 365 dagar ger en effektiv
ränta på totalt 61 %.
Uppgift om effektiv ränta är exempel och
förutsätter att kostnader är oförändrade under
lånets löptid. Andra sätt att avbetala lånet kan leda
till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den
effektiva räntan är beräknad i enlighet med
Konsumentverkets allmänna råd om
konsumentkrediter.

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

Ja

Nej

Ja

Nej

— 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

Uppläggningsavgift 495 kr Aviseringsavgift per
avi 41-79 kr beroende på lånebelopp.

I tillämpliga fall:
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för
att registrera både betalningstransaktioner och
kreditutnyttjanden

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Kostnad för att använda ett särskilt
betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Andra kostnader i samband med kreditavtalet
I tillämpliga fall:
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

Avgifter för lånet får höjas i den mån det motiveras
av ökade kostnader. Andra kostnader för lånet och
kostnader i samband med försenade betalningar
får ändras utan förbehåll.

I tillämpliga fall:
Skyldighet att betala notariatsavgifter

Ej tillämpbart

Kostnader i samband med försenade betalningar

Du kommer att debiteras 60 kr för skriftlig
betalningspåminnelse, 180 kr för inkassokostnad
och en dröjsmålsränta på 3% per månad för
uteblivna betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra
möjligheterna till att erhålla kredit.

4.

Andra viktiga rättsliga aspekter
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Ångerrätt

Ja

Nej

Ni 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
förtidsbetalning

I tillämpliga fall:
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsbetalning för kostnader och ev ränta , för
tiden fram till förtidsbetalningen men ej för tiden
därefter. // Kreditgivaren begär ej kompensation
och krediten kan lösas i sin helhet utan extra
kostnad.]

Sökning i en databas

Alla kreditansökande blir rutinmässigt
kontrollerade hos Minifinans och/eller hos en
godkänd kreditupplysningsbyrå. Uppgifterna
behandlas med försiktighet.

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.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet
genom att kontakta Minifinans kundtjänst på
telefon eller via e-post kundtjanst@minifinans.se
Aktuella kreditvillkor finns alltid tillängliga på
minifinans.se.

I tillämpliga fall:
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna
som uppkommit innan avtalet ingåtts

Denna information gäller från och med
2018-10-12 till och med tills vidare. Ett
krediterbjudande är giltigt i 30 dagar räknat från
den dag kreditprövning gemonförts.
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I tillämpliga fall:
5.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren

I tillämpliga fall:

Ej tillämpbart

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där
du är bosatt

[Identitet]
[Adress använd för kontakter med konsumenten]

Adress
Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
I tillämpliga fall:
Registrering

Ej tillämpbart / [Det handelsregister i vilket
kreditgivaren är införd och dennes
registreringsnummer eller motsvarande medel för
identifiering i det registret]

I tillämpliga fall:
Den berörda tillsynsmyndigheten

b)

Tillstånds- och tillsynsmyndighet är
Finansinspektionen, Box 7821, SE-103 97
Stockholm

Beträffande kreditavtalet

I tillämpliga fall:
Utnyttjande av ångerrätten

Låntagare har rätt att frånträda kreditavtalet
genom att lämna eller sända ett meddelande om
detta till Minifinans inom 14 dagar från den dag då
kreditavtalet ingicks, eller från den dag då
låntagare får del av avtalsvillkor och övrig
information om detta sker vid ett senare tillfälle än
vid avtalets ingående. Meddelandet ska sändas till
Minifinans via e-post, telefon eller brev.
Låntagaren har alltid rätt att sända sådant
meddelande utformat enligt Konsumentverkets
ångerblankett.
Låntagare ska snarast och senast inom 30 dagar
från den dag då låntagare lämnade eller sände sitt
meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka
hela lånebeloppet med tillägg för upplupen ränta.
Ränta ska utgå från den dag låntagare fick tillgång
till lånet till och med den dag den återbetalades till
Minifinans.
Minifinans ska snarast och senast inom 30 dagar
från den dag då Minifinans tog emot ditt
meddelande om att avtalet frånträds återbetala de
avgifter som låntagare har erlagt med anledning
av krediten med undantag för utgifter som
Minifinans kan ha erlagt till det allmänna.

I tillämpliga fall:
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
kreditavtalet ingicks

Svensk lag
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I tillämpliga fall:
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/ eller behörig domstol

Tvist med anledning av kreditavtalet ska avgöras
av svensk domstol och svensk lag ska gälla och
tillämpas.

I tillämpliga fall:
Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på
svenska]. Med ditt samtycke har vi för avsikt att
under kreditavtalets löptid kommunicera på
svenska.

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

Klagomål ska i första hand lämnas skriftligen till
Minifinans via e-post: kundtjanst@minifinans.se,
eller brev: Hantverksvägen 15 436 33 Askim. .
Låntagaren kan också välja att vända sig till
Konsumentverket eller Allmänna
Reklamationsnämnden. Konsumentverket, Box
48, 651 02 Karlstad, ansvarar för tillsyn att
konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen
efterlevs. Allmänna Reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm, prövar tvister mellan
konsumenter och företag på ansökan av
konsumenten.

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren
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