Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
Fax

TF Bank AB
Box 947, 501 10 Borås
033-7223560
033-124739

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala
belopp som ställs till förfogande genom
kreditavtalet.

Privatlån utan säkerhet
Den högsta möjliga kreditgränsen är 40 000
kronor.

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

Utbetalning görs via nationellt
utbetalningssystem till kundens bankkonto eller
på bankgiroavi.

Kreditavtalets löptid

Längsta möjliga löptid är 60 månader.

Representativt exempel: 10 000 kronor

Representativt exempel: 60 månader
Avbetalningar

Månadsbeloppet innehåller amortering och ränta.
Lånet återbetalas som en annuitet i lika stora
betalningar månatligen. Förfallodagen är den
28:e varje månad. Storleken av månadsbeloppet
är beroende av lånebeloppets storlek och
återbetalningstiden.
Representativt exempel: 319 kronor
(lånebelopp 10 000 kronor, löptid 5 år)

Det totala belopp som du skall betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella kostnader i samband med krediten.

Det totala beloppet beror på det beviljade
kreditbeloppet och löptiden:
Representativt exempel:
Kreditbelopp: 10 000 kronor
Löptid: 60 månader
Årsränta: 29,04%
Kreditkostnad: 9 140 kronor
Totala beloppet: 19 140 kronor

3. Kreditkostnader
Kreditränta

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt
som den effektiva räntan av det sammanlagda
kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att
jämföra olika erbjudanden.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla
den enligt villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om
-

En försäkring

Årsränta: 29,04 %
Ändring av räntesatsen kan ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader
eller andra kostnader som kreditgivaren skäligen
inte kunde förutse när avtalet ingicks.
Den effektiva räntan för lånet är 33,23 %

Nej

- Någon annan kompletterande tjänst
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Nej

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

0 kronor
0 kronor
För varje betalningspåminnelse påförs lånet 60
kronor. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder
debiteras enligt gällande lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i
förtid när som helst.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i ett kreditupplysningsregister 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

Ja

Ja.

Ja.

Ja.

Den tid kreditgivaren är bunden av information
som getts innan avtalet ingåtts.

Anbudet är inte bindande för kreditgivaren.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Den berörda tillsynsmyndigheten
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för
klagomål och prövning utanför domstol

Org. nummer 556158-1041
Finansinspektionen
Kontakta kreditgivaren på adress som angetts
ovan.
Svensk lag tillämpas i kreditförhållandet.

Kunden kan vända sig till TF Banks
klagomålsansvarige.
Vägledning kan även erhållas från
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
(www.konsumentbankbyran.se) eller din
kommunala konsumentvägledare.

