STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1.

Kreditförmedlarens* namn och kontaktuppgifter
Kreditförmedlare

SBL Finans AB

Adress

Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Telefon

026- 222 28 38

E-post

info@loanstep.se

Webbadress

www.loanstep.se

* Kreditförmedlaren är även kreditgivare för krediter över 15 000 kr.

2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Konsumentkredit, annuitet, fast ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Högsta kreditgräns är 25 450 kr.
En kund kan ha en lägre kreditgräns då denna
fastställs på grundval av kreditförmedlarens
bedömning.
Kreditavtalet ska vara godkänt av kunden,
kreditförmedlaren ska ha godkänt kreditansökan
och krediten ska ha förmedlats.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kredit utbetalas till kundens bankkonto av
kreditförmedlaren.
Kreditavtalets löptid

Från 5 månader till 24 månader.

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

Kreditavtalet återbetalas månadsvisa i annuiteter.
Är inbetalt belopp mindre än föreskriven annuitet
ska fördelningen ske i följande ordning:
1) kostnaderna för att driva in utestående belopp,
2) eventuella avgifter för att lägga om
betalningsplanen,
3) eventuell dröjsmålsränta,
4) låneräntan,
5) lånets kapitalbelopp, och
6) eventuella övriga belopp som kunden är skyldig.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet inkluderar är summan av det
samlade kreditbeloppet och den samlade
kreditkostnaden. Exempel:
25 450 kr som återbetalas på 24 mån: 32 918 kr
3 300 kr som återbetalas på 5 mån: 5 722 kr

3.

Kreditkostnader
Från 15,4 % till 38,4 %

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

Från 30 % till 1 117 %

Effektiv ränta
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla
den enligt villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om

☐Ja ☑Nej

— en försäkring som säkrar krediten, eller

☐Ja ☑Nej

— någon annan kompletterande tjänst?
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Andra kostnader i samband med kreditavtalet

För de krediter som förmedlas utgår en
förmedlingsavgift om 300 eller 500 kr vid
utbetalning samt 300 eller 500 kr per avbetalning. .
För det krediter som ges ut av oss utgår istället en
uppläggningsavgift om 450 kr.
Aviavgift: 60 kr per betalning

4.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

Kreditförmedlare eller kreditgivare kan inte ändra
krediträntan för ingångna kreditavtal. Vissa
Kostnader kan ändras av kreditförmedlare med
omedelbart ikraftträdande

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta om tre procentenheter per månad.
Påminnelseavgifter om 60 kr. Överlämnas fordran
för inkasso tillkommer lagstadgade
inkassokostnader samt eventuella kostnader för
myndighetsåtgärder.

Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

☑Ja ☐Nej
Kunden har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.

5.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid
när som helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning

Kreditgivaren har inte rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning.

Sökning i en databas

Kreditförmedlaren har förbehåller sig rätten att
göra sökningar i kreditdatabaser. Om en
kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i
en kreditdatabas ska kunden informeras. Detta
gäller inte om utlämnandet av sådan information
är förbjudet enligt lag eller strider mot allmän
ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kunden kan begära en kostnadsfri kopia på
utkastet till kreditavtal.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Den berörda tillsynsmyndigheten

Konsumentverket och Finansinspektionen.

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Genom att återbetala krediten inom 14 dagar är
krediten helt kostnadsfri. Om ångerrätten skall
användas följs lagen om ångerrätt vid distansköp
eller Savelend avtalsvillkor.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
kreditavtalet ingicks

Svensk lag
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Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/ eller behörig domstol

Svensk rätt ska tillämpas på Kreditavtalet. Tvist
med anledning av Kreditavtalet ska avgöras av
svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på Svenska

c) Beträffande prövning
Klagomål med den tjänst som kreditförmedlaren
tillhandahåller bör framföras till kreditförmedlaren
via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på
Webbplatsen.

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

Kreditförmedlaren har fastställda rutiner för hur
klagomål ska hanteras på och bevarar uppgifter
om klagomål och de åtgärder som vidtagits för att
avhjälpa dessa.
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