STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

Ambrion Finans AB

Adress

Kungsgatan 13 A

Telefon (*)

352 31 Växjö

E-post (*)

info@ambrion.se

Fax (*)

www.daypay.se

Webbadress (*)

I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare

Ej tillämpbart

Adress
Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för kreditprodukten
eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är relevant för den typ av kredit som
avses.

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med
motsvarande uppgifter.

2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Annuitetslån

Det sammanlagda kreditbeloppet

1 000 kr - 20 000 kr

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp
som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditavtalets löptid

Kreditbeloppet utbetalas till av Kredittagaren
angivet bankkonto i svensk bank.
Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att
Kredittagaren är minst 20 år och innehar svenskt
personnummer och genomgår kreditprövning.
Kredittagaren får ej ha skyddad identitet.
1 - 36 månader

1 (6)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken
ordning dessa ska fördelas

Du måste betala följande:
Representativt exempel (högkostnadskredit):
• Belopp: 2 000 kr
• Låneperiod: 30 dagar
• Nominell ränta: 38,5 procent
• Uppläggningsavgift: 276 kr återkommande kund
inom 12 mån 221 kr
• Bokförings- och aviseringsavgift: 39 kr/avi
• Effektiv ränta: 730 % återkommande kkund
inom 12 mån 258 %
• Månatlig betalning: 2 380 kr respektive 2 260 kr
• Sammanlagt belopp att betala: 2 380 kr
respektive 2 260 kr

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande
sätt: daypay har rätt att vid mottagen betalning
avräkna vid betalningstillfället förfallen kostnad för
aviseringar, uppläggningsavgift, påminnelseavgift,
inkassokostnad, avtalad ränta, dröjsmålsränta
innan avräkning sker på kreditbeloppet.
Det totala belopp som du ska betala

2 380 kr respektive 2 260 kr

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella kostnader i samband med krediten.
I tillämpliga fall:
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

I tillämpliga fall:
Begärda säkerheter

Ej tillämpbart

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska
ställas i samband med kreditavtalet.
I tillämpliga fall:
Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering
av kapitalet.

3.

Ej tillämpbart

Kreditkostnader
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−

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

−
−
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.

För lånet är Kredittagaren skyldig att
erlägga de avgifter och fasta räntor som
vid var tid gäller enligt aktuell prislista
vilken presenteras på daypays hemsida
daypay förbehåller sig rätten att närhelst
göra tillägg och/eller ändringar av
räntesatser och avgifter i den
utsträckning som det motiveras av
kreditpolitiska beslut, ökade
upplåningskostnader för Kreditgivaren
eller andra kostnadsökningar som de
finner nödvändiga. Det är
Kredittagarens ansvar att se över och
hålla sig uppdaterad om de allmänna
villkoren med de eventuella tillägg
och/eller ändringar som görs till dessa.

Representativt exempel på den effektiva räntan för
lån (högkostnadskredit) i 30 dagar: 838 %
• Kreditbelopp om 2 000 kr i 30 dagar med
sammanlagt belopp att återbetala om 2 404 kr ger
ovan angivna effektiva ränta.

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

Ja

Nej

Ja

Nej

— någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva
räntan.
Härtill hörande kostnader

Efter eventuell överenskommelse om
avbetalningsplan har daypay rätt att debitera
Kredittagaren en uppläggningsavgift om 170 kr
och aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Därtill
debiteras under perioden avbetalningsplanen
löper dröjsmålsränta per år med 38,5 procent med
ett tillägg av den vid varje tid gällande
referensräntan enligt 9 § räntelagen
(1975:635).Den totala kostnaden överstiger dock
aldrig mer än det dubbla kreditbeloppet enligt
Konsumentkreditlagen (2010:1846)

I tillämpliga fall:
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för
att registrera både betalningstransaktioner och
kreditutnyttjanden

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Kostnad för att använda ett särskilt
betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:
Skyldighet att betala notariatsavgifter

Ej tillämpbart

3 (6)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra
möjligheterna till att erhålla kredit.

4.

Du kommer att debiteras en påminnelseavgift om
60 kr. Dröjsmålsräntan utgår per år med 38,5 %
procent med ett tillägg av den vid varje tid
gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen
(1975:635). för uteblivna betalningar

Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja

Nej

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid
när som helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsbetalning

I tillämpliga fall:
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning

Vid Kredittagarens förtida återbetalning är
Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen
ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram
till återbetalningsdagen.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt
att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet
av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av
sådan information är förbjudet enligt
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän
ordning och säkerhet.

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.

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia
av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse
gäller inte om daypay inte avser att ingå ett
konsumentkreditavtal med Kredittagaren.

I tillämpliga fall:

Ej tillämpbart

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

Denna information gäller från och med
och med
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I tillämpliga fall:
5.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren

I tillämpliga fall:

Ej tillämpbart

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där
du är bosatt
Adress
Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
I tillämpliga fall:
Registrering

Ambrion Finans AB (daypay) är registrerat hos
Bolagsverket med organisationsnummer 5566738695.

I tillämpliga fall:
Den berörda tillsynsmyndigheten

b)

Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad,
www.konsumnetverket.se, 0771–42 33 00.
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
www.datainspektionen.se, 08-657 61 00.
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
www.fi.se, 08-408 980 00.

Beträffande kreditavtalet

I tillämpliga fall:
Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna
konsumentkreditavtalet genom att inom 14 dagar
från dagen då konsumentkreditavtalet ingicks,
lämna eller sända ett meddelande till daypay
(Ambrion Finans AB), Kungsgatan 13A, 352 31
Växjö, alt. info@daypay.se om detta. Senast 30
dagar efter Kredittagarens avsändande av sådant
meddelande ska denna återbetala kreditbelopp,
upplupen ränta och kostnader räknat från den dag
då Kredittagarens fick tillgång till krediten till och
med den dag återbetalning sker.

I tillämpliga fall:
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
kreditavtalet ingicks

Konsumentkreditlag (2010:1846)

I tillämpliga fall:
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/ eller behörig domstol

Ej tillämpbart.

I tillämpliga fall:
Språkordning

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

c) Beträffande prövning
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Förekomst av och tillgång till en mekanism för
klagomål och prövning utanför domstol

Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att via telefon
eller e-post höra av sig till daypay. Kredittagaren
kan även vända sig till ARN, Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon: 08-508 860 00 och
Konsumenternas Bank och finansbyrå, Box
24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00.

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren
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