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 denne att bevilja krediten.

1 Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare .............................................................. Ambrion Finans AB (DayPay)
Adress........................................................................ Kungsgatan 13 A, 352 31 VÄXJÖ
Telefon....................................................................... 08-20 83 00
E-post......................................................................... info@ambrion.se
Webbadress.............................................................. www.daypay.se

2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit............................................................. Blancolån utan säkerhet.
Det sammanlagda kreditbeloppet......................... 1000 kr, 2000 kr, 3000 kr, 4000 kr, 5000 kr, 6000 kr, 7000 kr, 8000 kr, 9000 kr eller 10000 kr.
.................................................................................... 11 000 kr, 12 000 kr, 13 000 kr, 14 000 kr, 15 000 kr, 16 000 kr, 17 000 kr, 18 000 kr, 19 000 kr eller 20 0000 kr.
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

Villkoren för kreditutnyttjandet................................ Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter att lånet beviljats.
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditavtalets löptid................................................. 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar. 1 år, 3 år och 5 år.
Avbetalningar och, i förekommande fall,
i vilken ordning dessa ska fördelas........................ Du måste betala följande: Totalt 3 st aviseringar/avbetalningar som förfaller 30, 60 och 90 dagar
efter godkänd låneansökan. En inbetalning täcker skulden i följande ordning:
eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.
Det totala belopp som du ska betala....................30 dagar............................................ 60 dagar................................................ 90 dagar
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
Lån 1000 kr: Totalt: 1295 kr
Lån 4000 kr: Totalt 4950 kr
Lån 5000 kr Totalt: 6500 kr
eventuella kostnader i samband med krediten.
Lån 2000 kr: Totalt: 2450 kr
Lån 5000 kr: Totalt 6150 kr
Lån 6000 kr Totalt: 7650 kr
Lån 3000 kr: Totalt: 3550 kr
Lån 6000 kr Totalt: 7350 kr
Lån 7000 kr Totalt: 8800 kr
Lån 4000 kr: Totalt: 4650 kr
Lån 7000 kr Totalt: 8550 kr
Lån 8000 kr Totalt: 9950kr
		
Lån 8000 kr Totalt: 9700 kr
Lån 9000 kr Totalt: 11 100 kr
		
Lån 9000 kr Totalt: 10 850 kr
Lån 10 000 kr Totalt: 12 250 kr
		
Lån 10 000 kr Totalt: 12 000 kr
....................................................................................1 år..................................................... 3 år......................................................... 5 år
Lån 11 000 kr: Totalt: 12 804 kr
Lån 14 000 kr: Totalt 21 132 kr
Lån 17 000 kr Totalt: 32 400 kr
Lån 12 000 kr: Totalt: 13 968 kr
Lån 15 000 kr: Totalt 22 644 kr
Lån 18 000 kr Totalt: 34 260 kr
Lån 13 000 kr: Totalt: 15 132 kr
Lån 16 000 kr Totalt: 24 120 kr
Lån 19 000 kr Totalt: 36 180 kr
			
Lån 20 000 kr Totalt: 38 100 kr
			
Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor
eller tillhandahållande av en tjänst
Varans/tjänstens namn............................................ Ej tillämpbart
Kontantpris................................................................. Ej tillämpbart
Begärda säkerheter................................................. Ej tillämpbart

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.

Avbetalningarna medför inte omedelbar
amortering av kapitalet........................................... Ej tillämpbart

3 Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika
krediträntor som gäller för kreditavtalet ...............Effektiv ränta 30 dagar.................... Effektiv ränta 60 dagar......................... Effektiv ränta 90 dagar
Belopp
Ränta
Belopp
Ränta
Belopp
Ränta
1000:2222%
4000:532%
5000:570%
2000:1081%
5000:504%
6000:504%
3000:675%
6000:488%
7000:459%
4000:525%
7000:476%
8000:426%
5000:448%
8000:446%
9000:402%
		
9000:424%
10 000:384%
		
10 000:406%
...................................................................................Effektiv ränta 1 år.............................. Effektiv ränta 3 år.................................. Effektiv ränta 5 år
Belopp
Ränta
Belopp
Ränta
Belopp
Ränta
11 000:33,17%
14 000:33,17%
17 000:33,17%
12 000:33,17%
15 000:33,17%
18 000:33,17%
13 000:33,17%
16 000:33,17%
19 000:33,17%
			
20 000:33,17%

3 Kreditkostnader fortsättning
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............ Nej
— någon annan kompletterande tjänst?.............. Nej
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Härtill hörande kostnader
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både
betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden....Nej
Kostnad för att använda ett särskilt
betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)......................Ej tillämpbart
Andra kostnader i samband med kreditavtalet....Nej
Villkor för att ändra de ovan nämnda
kostnaderna i samband med kreditavtalet............Ej tillämpbart
Skyldighet att betala notariatsavgifter....................Ej tillämpbart
Kostnader i samband med försenade betalningar.. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 2,5 % per månad. För påminnelse utgår en
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser
påminnelseavgift om 60 kr samt en förseningsavgift på 45 kr. Överlämnas ärendet till inkasso
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna
tillkommer inkassokostnader enligt lag.
till att erhålla kredit.

4 Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt................................................................... Ja

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning................................................. Kreditgivaren har rätt till ränteavdrag på kapitalskulden enligt lag.
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning.......................Ej tillämpbart
Sökning i en databas............................................... Ja

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..................... Kredittagaren kan få ett utkast på kreditavtalet genom att kontakta DayPay:s kundtjänst
på telefon 08-20 80 00 eller via mailadress info@daypay.se
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.

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

5 Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
A) Beträffande kreditgivaren
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där
du är bosatt............................................................... Ambrion Finans AB
Adress........................................................................ Kungsgatan 13A
Telefon....................................................................... 352 31 Växjö
E-post......................................................................... info@daypay.se
Webbadress.............................................................. www.daypay.se
Registrering .............................................................. Ambrion Finans AB med varumärke DayPay är registrerat hos Bolagsverket med
organisationsnummer: 556673-8695
Den berörda tillsynsmyndigheten........................... Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.datainspektionen.se
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se
B) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten..................................... Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt
Konsumentkreditlagen (2010:1 846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra
utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag
återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta DayPay vid åberopande av ångerrätten.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser
med dig innan kreditavtalet ingicks...................... Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid Domstol skall sådan
talan väckas vid svensk domstol.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller
behörig domstol....................................................... Ej tillämpbart
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 ........................................................ Uppgift om huruvida det finns tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol
för den konsument som är part i distansavtalet och hur konsumenten i så fall ska gå tillväga.

