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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 

 

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Adress 

Webbadress 

Danske Bank 
Brunnsgatan 6 
00100 HELSINGFORS 
www.danskebank.fi 

 
2. Beskrivning av huvuddragen i krediten 

Typ av kredit Studielån 

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala 

belopp 

som ställs till förfogande genom kreditavtalet. 

Studielån beviljas till högst det belopp som anges i 
Folkpensionsanstaltens beslut om borgen. 

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

Enligt lagen om studiestöd kan lånet under läsåret lyftas i 
delar, vilka anges i beslutet om borgen. Lånet får inte lyftas 
efter att studierna avslutats eller avbrutits. Om beslutet om 
borgen i alla fall har givits efter att läsåret eller studierna 
avslutats eller om tiden mellan beviljandet av borgen och 
avslutningen av läsåret eller studierna är kortare än två 
månader, får lånet lyftas i enlighet med beslutet om borgen 
om detta görs inom två månader från det att beslutet gavs. 
 
Krediten kan lyftas på ett kontor eller via webbanken. 

Kreditavtalets löptid Om återbetalning av studielånet avtalas efter att studierna 
har slutförts. 

Avbetalningar Du måste betala följande: 
Om banken och gäldenären inte avtalar om annat, ska 
studielånet betalas tillbaka genom en jämn amortering den 
15:e varje månad. Den första amorteringen ska betalas 
senast den tredje kapitaliseringsfria förfallodagen, dock 
senast 15 år efter den kapitaliseringsdag för räntan som 
följer på det första uttaget av lånet. Återbetalningstiden för 
studielån är, räknat från den första amorteringen, högst 15 
år. 
 
Räntan och/eller avgifterna ska betalas på följande sätt: 
 
Räntorna förfaller till betalning med sex månaders 
mellanrum (ränteperiod) den 15 juni och den 15 december. 
Räntan läggs på kapitalet på ovan nämnda dagar, om 
gäldenären har beviljats studiestöd för ifrågavarande 
termin eller den direkt påföljande terminen. 



Sida 2 av 4 

 

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

eventuella kostnader i samband med krediten. 

Utöver lånekapitalet och räntan betalas kostnaderna för 
skapande av lånehelhet, uttagsavgiften och de eventuella 
övriga kostnaderna för skötsel av lån. 

Begärda säkerheter 

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska 

ställas i samband med kreditavtalet. 

Statsborgen som beviljats av Folkpensionsanstalten  

 
3. Kreditkostnader 

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

Referensränta 12 mån. Euribor Marginal + 0,50000% 

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 för lånet är 0,61 %. 
 
Den effektiva räntan har beräknats med antagande om att  
skuldbeloppet är 4.500 euro, lånetiden 15 år och räntan 
samt avgifterna och arvodena förblir oförändrade under 
hela lånetiden. I beräkningen antas att lånet lyfts inom fem 
år. I beräkningen beaktas expeditionsavgiften för lånet, 
uttagsavgiften och faktureringsarvodet. 

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 Kostnader för skapande av lånehelhet och för eventuella 
deluttag av studielån. 

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.  
 

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 villkoren för 
skuldebrev samt en påminnelseavgift och inkassokostnader 
enligt servicetaxan för uteblivna betalningar. 

 
 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter 
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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 Abp 
Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajgränden 
2, 00075 DANSKE BANK 
FO-nummer 1730744-7 

Den berörda tillsynsmyndigheten Konsumentkrediter övervakas av Finansinspektionen, 
konsumentombudsmannen, Konkurrens- och 
konsumentverket (www.kkv.fi) och 
Regionförvaltningsverken som dess myndighet. 

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 
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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 

 


