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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 
 

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter 
Kreditgivare 
Adress 

Webbadress 

Danske Bank 
Televiesiongatan 1 
00240 HELSINGFORS 
www.danskebank.fi 

2. Beskrivning av huvuddragen i krediten 
Typ av kredit Brukslån 

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala 

belopp 

som ställs till förfogande genom kreditavtalet. 

EUR 2.000,00 

Villkoren för kreditutnyttjandet 
Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

För att krediten ska kunna utnyttjas förutsätts att 
- gäldenären har undertecknat kreditansökan/-avtalet och 
den tillhörande krediten har beviljats. 
- de eventuella övriga villkoren för utnyttjandet av krediten 
eller en del därav har uppfyllts. 
Banken har rätt att begränsa användningen av krediten på 
så sätt och i sådana fall som nämns i villkoren. 
Krediten kan utnyttjas när förutsättningarna för 
kreditutnyttjandet uppfylls, beroende på typen av kredit t.ex. 
på kontoret eller via webbank eller automat. 

Kreditavtalets löptid 3 år 
Kreditens användningstid kan förlängas med gemensamt 
avtal för utsatt tid 

Avbetalningar Du måste betala följande: 
 
63 EUR per månad 

 
Räntan och/eller avgifter ska betalas enligt följande: i 
enlighet med förfallodagen. 
 

Det totala belopp som du ska betala 
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och 

eventuella kostnader i samband med krediten. 

Det totala kreditbeloppet jämte ränta och kostnader som 
enligt beräkningen ska betalas för hela kredittiden uppgår 
till är 2481 EUR 
Beloppet har beräknats 1.9.2021 med antagande om att 
hela krediten utnyttjas på en gång och att räntan på 
krediten samt avgifterna och arvodena förblir oförändrade 
under hela kredittiden. I beräkningen har kostnaderna för 
uppläggning, uttag, användning och avtalsenlig 
återbetalning av krediten beaktats. 
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Begärda säkerheter 

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska 

ställas i samband med kreditavtalet. 

 

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

Tre månaders Euribor 365-ränta + marginal. 
Euribor-referensräntan justeras den första bankdagen i 
mars, juni, september och december. 
 
Räntan vid beräkningstidpunkten 1.9.2021: 
8,442 % 

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. 

Effektiv ränta: 
 16,07 % 

 
På den effektiva räntan inverkar kreditens belopp, den ränta 
som uppbärs på krediten, antalet avbetalningar och 
förfallodagarna samt arvodena i anslutning till uppläggning 
och återbetalning av krediten. 
Den effektiva räntan har beräknats 1.9.2021 med 
antagande om att räntan på krediten samt avgifterna är 
oförändrade under hela kredittiden. 
 
Kreditens totala belopp, krediträntan och avbetalningarna 
framgår av punkterna ovan. 
 
Årlig provision på kreditgränsen: 
70 eur 
 

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? 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av 

kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva 

räntan. 

 
 
 

Nej 
 
Nej 

Härtill hörande kostnader 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Om du ansluter andra tilläggstjänster till ditt lån, fastställs 
kostnaderna för dem i tjänsteavtalet. 
 
 

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

Banken har rätt att ändra avgifter och arvoden på de 
grunder som anges i de allmänna villkoren.  
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Kostnader i samband med försenade betalningar 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga 

konsekvenser 

(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna 

till att erhålla kredit. 

Du kommer att debiteras dröjsmålsränta enligt kreditavtalet 
samt en påminnelseavgift och övriga inkassokostnader 
enligt servicetaxan för uteblivna betalningar.. 
 

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

kalenderdagar. 

Ja 

Förtidsåterbetalning 
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid 

när som helst. 

Ja 

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 

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. 

 

 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella 
tjänster 

a) Beträffande kreditgivaren  

Registrering Handelsregistret 
Danske Bank A/S, Finland filial 
Registrerad verksamhetsort och adress Helsingfors, 
Televisionsgatan 1, 00075 DANSKE BANK 
FO-nummer 1078693-2 

Den berörda tillsynsmyndigheten Bankens verksamhet står under tillsyn av Finanstilsynet, 
Århusgade 110, DK-2100 Köpenhamn Ø, Danmark,  
telefon +45 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.  
 
Inom ramen for befogenheterna står bankens verksamhet 
även under tillsyn av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 
PB 103, 00100 Helsingfors. 
 

AK3440 
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Bankens verksamhet övervakas i konsumentärenden även 
av konsumentombudsmannen (www.kkv.fi), Konkurrens- och 
konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors, 
telefon 029 505 3000 (växel). 

b) Beträffande kreditavtalet  

Utnyttjande av ångerrätten Gäldenären har rätt att frånträda ett kreditavtal genom att 
meddela detta till banken inom 14 dagar efter att gäldenären 
har fått ett exemplar av kreditavtalet jämte villkor och, vid 
distansförsäljning, även förhandsinformationen i varaktig 
form. I fråga om kreditavtal som ingås vid distansförsäljning 
har banken rätt att ta ut en effektiv ränta för den tid 
gäldenären har haft tillgång till krediten. Grunderna för 
fastställande av den ränta som ska betalas anges i 
skuldebrevet. 
 
Gäldenären ska utan dröjsmål, dock senast 30 dagar efter 
att meddelandet om frånträdande skickades, återbörda 
medlen jämte räntor gäldenären erhållit utifrån avtalet med 
risk för att frånträdandet annars ogiltigförklaras. 

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som 
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan 
kreditavtalet ingicks 

Finlands lag 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 
och/eller behörig domstol 

Gäldenären kan väcka talan mot banken i tvister som 
orsakas av detta skuldförhållande i Helsingfors tingsrätt 
eller sitt huvudsakliga administrationsställe eller i den 
tingsrätt i Finland inom vars domkrets gäldenären har sitt 
hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om gäldenären saknar 
hemvist i Finland, behandlas tvister i Helsingfors tingsrätt. 
 
På detta skuldförhållande tillämpas Finlands lag. 

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 

Tvister angående de allmänna skuldvillkoren och 
kreditavtalet kan av gäldenären hänskjutas till FINE:s 
Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller till 
denna knutna Banknämnden eller till 
Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för 
behandling. Gäldenären kan rapportera om bankens 
förfarande till Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi). 
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