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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.
Blanketten utgör inte någon 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 denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:
E-Post
Telefon:
Webbadress:

Förskottslön Sverige AB
556792-0474
Box 583
801 08 Gävle
info@forskottslon.se
026-106530
www.forskottslon.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Korttidslån i avvaktan på närmast kommande löneutbetalning
eller annan regelbundet återkommande utbetalning.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Dessa belopp är de totala respektive beloppen som ställs till
förfogande genom kreditavtalet.

2000 kr, 3000 kr, 4000 kr, 5000 kr, 6000 kr, 7000 kr, 8000 kr, 9000
kr, eller 10000 kr

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en
bankdag efter att lånet beviljat

Kreditavtalets löptid

Ett lån av Förskottslön löper under maximalt 30 dagar . Lånets
förfallodag sammanfaller normalt med låntagarens
löneutbetalningsdag.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i
samband med krediten.

Total kostnad vid 30dgrs lån, inkl handläggningsavgift 399 kr.
- Lån på 2000 kr: (Ränta: 62 kr)
Totalt: 2 461 kr
- Lån på 3000 kr: (Ränta: 94 kr)
Totalt: 3 493 kr
- Lån på 4000 kr: (Ränta: 125 kr)
Totalt: 4 524 kr
- Lån på 5000 kr: (Ränta: 156 kr)
Totalt: 5 555 kr
- Lån på 6000 kr: (Ränta: 187 kr)
Totalt: 6 586 kr
- Lån på 7000 kr: (Ränta: 219 kr)
Totalt: 7 618 kr
Totalt: 8 649 kr
- Lån på 8000 kr: (Ränta: 250 kr)
- Lån på 9000 kr: (Ränta: 281 kr)
Totalt: 9 680 kr
- Lån på 10000 kr: (Ränta: 312 kr)
Totalt: 10 711 kr

3. Kreditkostnader
Ränta

Räntan för de olika lånebeloppen av Förskottslön vid 30dgrs lån är:
- 2000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 1147%
- 3000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 537%
- 4000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 347%
- 5000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 260%
- 6000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 211%
- 7000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 180%
- 8000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 158%
- 9000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 143%
- 10000 kr: Kreditränta: 38%, Effektiv Ränta: 131%

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej

Kostnader i samband med försenade betalningar

Har inte lånet återbetalats inom fem bankdagar från förfallodagen
sänds en påminnelse till låntagaren. I samband med detta påförs
en påminnelseavgift om 60 kr. Om lånet inte återbetalas i tid har
Förskottslön rätt att ta ut en dröjsmålsränta på det belopp som
förfallit till betalning intill dess att lånet till fullo återbetalats.
Dröjsmålsräntan uppgår till 30% årsränta. Om betalning inte
inkommit inom tio dagar från det att påminnelse om återbetalning
sänts till låntagaren överlämnas fordran för indrivning (inkasso).
Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt
lag.
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4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Låntagaren har med stöd av distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59) möjlighet att utnyttja sin ångerrätt. Ångerfristen löper
under 14 dagar räknat från den dag låneavtalet ingicks.

Förtidsåterbetalning

Låntagaren har rätt att återbetala lånet i förtid. Låntagaren är vid
förtida återbetalning skyldig att jämte lånebeloppet betala upplupen
ränta intill återbetalningsdagen samt den vid avtalets ingående
gällande uppläggningsavgiften för lånet.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en
databas medelas kredittagaren genast och kostnadsfritt 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 gäller inte om
kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta
Förskottslön på telefon 026-106530 eller via mailadress
info@forskottslon.se.

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

Förskottslön Sverige AB står under tillsyn och är registrerad hos
finansinspektionen med Institutnummer: 44076 och hos
Bolagsverket med org. nr 556792-0474

Tillsynsmyndighet(er)

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

Utnyttjande av ångerrätten

Låntagaren har med stöd av distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59) möjlighet att utnyttja sin ångerrätt. Ångerfristen löper
under 14 dagar räknat från den dag låneavtalet ingicks. Vid
avbeställning ska låntagaren lämna eller sända ett meddelande om
detta till Förskottslön. Låntagaren ska efter avbeställning snarast
återbetala utnyttjat lån och därtill betala upplupen ränta samt de
skäliga kostnader, Förskottslön haft för lånet för tiden fram till dess
att låntagarens meddelande om avbeställning mottagits.

Klausul om tillämlig lagstiftning för kreditavtalet och/eller
behörig domstol.

Svensk lag gäller. Tvister med anledning av Förskottslöns
villkor eller låneavtalet kan prövas av allmän domstol.

Språkordning

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

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

Klagomål kan framföras skriftligen eller per telefon till Förskottslön. Vid
missnöje med Förskottslöns hantering har låntagaren möjlighet att
vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), telefonnummer
08- 555 017 00.

