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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 Danske Drömlån 

Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala 

belopp 

som ställs till förfogande genom kreditavtalet. 

EUR 18.000,00 

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

För att krediten ska kunna utnyttjas förutsätts att 
- gäldenären har undertecknat skuldebrevshelheten, och 
- banken, när krediten beviljats, har tagit emot den 
avtalsenliga säkerheten och att alla säkerhetshandlingar 
om pantsättning eller borgen undertecknade med bindande 
verkan är i bankens besittning, och 
- de eventuella övriga villkoren för utnyttjandet av krediten 
eller en del därav har uppfyllts. 
Krediten lyfts i poster om 1000 euro den 10 dagen i 
månaden med början från uttaget av den första posten av 
krediten.  Den sista posten är 700 euro. 
Krediten ska utnyttjas senast 10.05.2017.  
 
Om en förfallogrund enligt skuldvillkoren föreligger, har 
banken rätt att förhindra att krediten eller delar därav 
utnyttjas. 
Krediten kan utnyttjas när förutsättningarna för 
kreditutnyttjandet uppfylls oberoende av t.ex. kontor, 
webbank eller automat. 

Kreditavtalets löptid 10.12.2025 

Avbetalningar Du  måste betala följande: 
EUR 204,60 
Skulden ska betalas till Danske Bank Abp (nedan banken). 
Särskilda förfallogrunder för skulden anges i de allmänna 
villkoren för skulden. 
 
Skulden återbetalas från utbetalningsdagen – 10.12.2025. 
Annuitetspostens storlek är EUR 204,60 under tiden  
10.09.2017 – 10.12.2025. 
Posten betalas varje månad 10. dagen. 
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Första postens betalningsdag är 11.09.2017. 
Sista postens betalningsdag är 10.12.2025. 
 
Antalet poster 120. 
 
Om skulden inte lyfts senast 15 dagar före den 
ovannämnda första betalninsdagen, kan banken flytta 
betalningsdagarna på motsvarande sätt fram med en eller 
flera betalningsperioder. 
 
Vid återbetalning av en skuld med annuitet innefattar 
posten både amortering och ränta. Lånets löptid förblir 
oftast oförändrad. Annuitetspostens storlek kan ändras om 
referensräntans värde förändras. Den sista posten 
innefattar betalning av återstående skuldkapital inklusive 
räntor. En förändring av räntan eller extra amortering som 
inte grundar sig på skuldebrevet ger banken rätt att 
omedelbart ändra lånetiden och/eller annuitetspostens 
storlek på motsvarande sätt. Den första annuitetspostens 
storlek kan avvika från ovan nämnda belopp. 
 

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

eventuella kostnader i samband med krediten. 

EUR 22.019,57 

Begärda säkerheter 

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska 

ställas i samband med kreditavtalet. 

Tryggande säkerhet som banken har godtagit. 
 

 
3. Kreditkostnader 

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

Från uttagsdagen 
Referensränta 12 mån. Euribor  
Marginal + 3,00000% 

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. 

3,71 % 
 
Den effektiva räntan beror på kreditbeloppet, krediträntan, 
antalet återbetalningar och betalningsintervallet samt olika 
avgifter för uppläggning och återbetalning av krediten.  
 
Den effektiva årsräntan har beräknats  07.12.2015 med 
antagande om att räntan samt avgifter och arvoden förblir 
desamma under hela lånetiden. 
 
Det totala kreditbeloppet, krediträntorna och 
betalningsposterna framgår ovan 
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Avgifterna för uppläggning av krediten är 
 EUR 300,00  
Avgifterna för återbetalning av krediten är  2,70x120, totalt 
EUR 324,00 

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. 
 

Kostnader i samband med försenade betalningar 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga 

konsekvenser 

(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna 

till att erhålla kredit. 

Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än den 
referensränta som avses i räntelagen. Dröjsmålsräntan är 
emellertid alltid minst lika stor som den ränta som vid 
respektive tidpunkt tas ut på skulden. 
 
Påminnelsebrev om obetalda avbetalningar 
EUR  5,00 
 
Försummelse av betalning eller annat avtalsbrott föranleder 
kostnader för vilka gäldenären är ansvarig. Sådana 
kostnader är exempelvis rättegångskostnader, 
inkassobyråns kostnader eller avgifter som debiteras av 
utsökningsmyndighet. På beloppet av dessa avgifter 
påverkar den gällande lagstiftningen och de olika 
tjänsteleverantörernas gällande prislistor. 
 

 
 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrätt 
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 

kalenderdagar. 

Ja 

AK3440 



Sida 4 av 4 

 

 

Förtidsåterbetalning 
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid 

när som helst. 

Ja 

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid 
förtidsåterbetalning 

Banken har rätt att få ersättning av gäldenären när denne  
återbetalar krediten eller en del av den i förtid, om  
krediträntan är fast. Ersättningen är högst en procent av  
det återbetalda kreditbeloppet eller, om tiden mellan den  
tidpunkt då kreditbeloppet betalas i förtid och den tidpunkt  
då kreditavtalet upphör är mindre än ett år, en halv procent  
av det återbetalda kreditbeloppet. I ersättning uppbärs  
dock högst räntan mellan den tidpunkt då kreditbeloppet  
betalas i förtid och den tidpunkt då kreditavtalet upphör.  
Banken har emellertid inte rätt att få ersättning om högst  
10 000 euro av krediten återbetalades i förtid det senaste  
året eller om kreditbeloppet betalas i förtid med stöd av  
låneskyddsförsäkringen. 

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. 

 

 
 


