STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
Inom EU har en standardiserad 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 sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att Kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för Kreditgivaren att bevilja krediten.

1.

Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:
Webbadress:

2.

3.

4.

Marginalen Bank Bankaktiebolag
516406-0807
Box 26134, 100 41 STOCKHOLM
www.marginalen.se

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kontokredit med MasterCard – Marginalen Traveller

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet

Beviljat kreditutrymme efter individuell prövning (15 000 – 150 000 kr)

Villkor för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas

Krediten disponeras som ett kreditkort. Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt kortet levereras efter att ansökan
beviljats.
Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster samt kontantuttag där kortet godkänns i Sverige och
utomlands.

Kreditavtalets löptid:

Avtalet om betal- och kreditkort gäller tillsvidare

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

Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter skall göras varje månad genom insättning på i kontoutdrag angivet
kontonummer.
Kontohavaren skall erlägga minst det lägsta belopp som aviseras månatligen i kontoutdraget, ett belopp som alltid är
minst 150kr per månad. Understiger kontoskulden 150kr skall dock hela skulden betalas.

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten

Det totala beloppet som ska betalas framgår av de månatliga kontoutdragen med faktura. Det totala beloppet beror
på hur stor kredit som utnyttjas, delbetalningarnas storlek samt avbetalningstiden. Vid utnyttjande av en kredit på
30.000kr under tolv månader med årsräntan 16,90% och årsavgift 395kr blir effektivräntan 18,16%. Totalt belopp att
betala under perioden blir 35.043kr

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

Av kreditgivaren vid var tid tillämpade kreditränta, f.n. 16,90 % (2011-04--08)

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.

Exempel:
Kreditutrymme 100 000 kr
Kredittid 12 månader
Ränta 16,90 %
Effektiv ränta 17,01 %

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?

Nej

Kostnader för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

3% eller lägst 35 kr. Valutapåslag vid transaktioner med utländsk valuta 1,65 %.

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Årsavgift 395 kr. Fullständiga villkor samt prislista finns på marginalen.se

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet

Räntan får ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
banken eller andra kostnadsförändringar. Banken har rätt att när som helst under kredittiden besluta om ändring av
avgifter.

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

Vid försenad betalning och betalning med belopp understigande lägsta inbetalning enligt kontoutdrag debiteras
förseningsavgift 95 kr, dröjsmålsränta på det förfallna beloppet tills betalning sker enligt för krediten gällande
räntesatsen jämte ett tillägg om fem (5) procentenheter. Jämte dröjsmålsränta utgår även påminnelseavgift (f.n. 50
kr) och indrivningskostnader enligt lag.

Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar

Ja. För att utnyttja din ångerrätt kontaktar du kundservice på telefon 0771-717 710.

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas när som helst

Ja

Sökning i en databas m.m.
Om krediten inte beviljas ska kreditgivaren underrätta dig om orsaken till det. Om krediten inte beviljats på
grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av
sökningen.

Du har rätt att snarast och utan kostnad underrättas om orsaken till en icke beviljad kredit inklusive vilka uppgifter
och eventuell databas som använts.

Ovan gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjuden enligt gemenskapslagstiftning eller
strider mot allmän ordning och säkerhet.

5.

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.

Du har rätt att kostnadsfritt få ett utkast till kreditavtal om banken vid tillfället för begäran inte meddelat avslag.

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts.

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande erbjudande.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren
Registrering
Den berörda tillsynsmyndigheten

Organisationsnummer 516406-0807
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM

b)

Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till banken inom 14
dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Om du utövar din ångerrätt ska du snarast och senast inom 30 dagar
betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta utgår från den dag kredittagaren fick tillgång
till krediten till och med den dag den återbetalades till kreditgivaren. Banken ska snarast och senast inom 30 dagar
från den dag då banken tog emot kredittagarens meddelande om utövande av ångerrätt, återbetala de avgifter som
kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för de utgifter som banken kan ha erlagt till det
allmänna.

Tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Svensk lag skall tillämpas på kreditavtalet. Tvist med anledning av kreditavtalet ska prövas i svensk domstol.

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

Klagomål avseende bankens produkter och tjänster bör omgående meddelas bankens Kundombudsman via e-post:
kundombudsmannen@marginalen.se. Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Almänna
Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. För att ARN ska pröva ärendet finns bland annat vissa
värde- och tidsgränser. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. Banken åtar sig att medverka i Allmänna
Reklamationsnämndens behandling av tvisten.

c)

