1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress :

ViaConto Sweden AB
556819-6041
Holländargatan 27
11359 STOCKHOLM

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Revolverande kontokredit utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Du kan ansöka om belopp mellan 5000 kr och 20
000 kr.
Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter
en kreditprövning baserad på din kreditansökan.

Villkoren för krediten

20-65 år;
Folkbokförd i Sverige med en fast adress sedan
minst 2 år;
Har en deklarerad årsinkomst på minst 120 000
kr;
Har ej skyddad identitet;
Innehar eget privatkonto i svensk bank;
Innehar egen mobiltelefon;
Har inga betalningsanmärkningar senaste 12
månaderna.
Låntagaren skall vidare klara sedvanlig
kreditprövning.

Kreditavtalets löptid

Avtalet löper tillsvidare och förlängs med ett år i
taget om avtalet inte sägs upp.

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

Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter
görs varje månad via autogiro. Du debiteras
minsta återbetalningsbelopp som motsvarar 12%
av kontoskulden (lägst 500 kr). Har autogiro inte
kunnat anslutas betalar du själv in aviserat
belopp till angivet bankgiro nummer.
Utöver minsta återbetalningsbelopp kan du när
som helst välja att helt eller delvis betala
krediten i förtid.
En inbetalning täcker skulden i följande ordning;
avgifter, ränta och kapitalbelopp.

Det totala belopp som du ska betala framgår av
din senaste månadsfaktura. Det totala belopp
som ska betalas beror på beviljat och utnyttjat
kreditutrymme samt hur snabbt du väljer att
amortera av krediten. En snabbare återbetalning
medför lägre kreditkostnad.

Det totala belopp som du ska betala

Följande information utgör representativt
exempel:
1. om det sökta kreditbeloppet är 10 000 kr och
krediten återbetalats genom minsta
återbetalningsbelopp utan extra amorteringar
blir det sammanlagda beloppet att betala 20469
kr varav kreditkostnad 10469 kr, genomsnittlig
månadsbetalning är 682 kr och krediten
återbetalas under 30 månader.
2. om det sökta kreditbeloppet är 10 000 kr och
krediten återbetalas i sin helhet efter en månad
blir det totala beloppet att betala 10 700 kr varav
kreditkostnad 700 kr.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Effektiv ränta

7% per månad (dagsränta 0,233%, årsränta 84%)
Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på
kontoskulden. Ränta beräknas dag för dag på
aktuell kontskuld. Räntan får ändras i den
utsträckning det motiveras av kreditpolitiska
beslut, ändrade upplåningskostnader för
kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar.
125,2%
Beräkningen grundas på en utnyttjad kredit om
10 000 SEK och med följande förutsättningar:
Krediten är återbetald månadsvis genom minsta
återbetalningsbelopp som utgörs av 12% av
aktuell skuldsaldo. Återbetalningen sker under
30 månader. Beräkningen utgår från att
kredittagaren gör inga nya uttag inom sin
kreditgräns.

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla
den enligt villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om
Nej
– en försäkring som säkrar krediten, eller
– någon annan kompletterande tjänst?
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Inga andra kostnader.

Skriftlig påminnelse: 60 kr
Förseningsavgift: 80 kr
Kostnader i samband med försenade betalningar
Dröjsmålsränta: 24% per år
Överlämnas fordran för inkassering tillkommer
inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt kreditavtal.
Ångerfristen är 14 dagar från dagen då
kreditavtalet ingicks. Vill du åberopa din
ångerrätt skall detta meddelas ViaKredit
skriftligen eller via telefon. Därefter ska du
snarast och senast inom 30 dagar återbetala hela
kreditbeloppet samt upplupen ränta räknat från
och med den dag då du fick tillgång till lånet till
och med den dag då det återbetalas.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i
förtid utan extra kostnad.

Sökning i en databas

Kreditprövning behandlas av Creditsafe i Sverige
AB. Om en kreditansökan avvisas på grundval av
en sökning i en databas meddelar ViaKredit
genast och kostnadsfritt 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 av ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en
kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna
bestämmelse är inte tillämplig om ViaConto vid
tidpunkten för begäran inte avser att ingå
kreditavtalet med dig.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Synpunkter och klagomål samt reklamationer
riktade till ViaKredit kan göras på följande sätt:
Via telefon:
0757575023
Via e-post:
klagomal@viaconto.se

Klagomålshantering

Per post: ViaConto Sweden AB,
Klagomålsansvarig,
Holländargatan 27 113 59, Stockholm
Kredittagaren kan även vända sig till ARN,
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon: 08-508 860 00. Vid tvist
mellan kreditgivare och kredittagare där
överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att
få tvisten prövad i svensk domstol.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen samt Konsumentverket

Språk

Avtalsvillkor och annan relevant information
lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning

Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet
och avtalet faller under Konsumentkreditlagens
(2010:1846) tillämpningsområde.

