Kredittkunde

Gjeldsbrev
Forbruker

Kontonummer for kreditt

Kredittbeløp

Standardiserte europeiske
opplysninger om forbrukerkreditt
(SEF-opplysninger)

Kredittavtale Del 2

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittgiver
Navn og adresse

Telefonnummer (*)

E-postadresse (*)

Telefaksnummer (*)

Nettadresse (*)

Telefaksnummer (*)

Nettadresse (*)

Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittformidler
Navn og adresse

Telefonnummer (*)

E-postadresse (*)

(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittgiver.

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt

m
pe

l

Samlet kredittbeløp - Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.

Vilkår for utnyttelse av kreditten - Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

Kredittavtalens varighet

se

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt

Det samlede beløpet som skal betales - Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader knyttet til kreditten.

Navn på vare/tjeneste:
Kontantpris:

Ek

Kreditten er gitt i form av betalingsutsettelse for en vare eller en tjeneste, eller er knyttet til levering av bestemte varer eller til ytelse av en tjeneste

Nødvendig sikkerhetsstillelse - Dette er en beskrivelse av den sikkerheten som må stilles i tilknytning til kredittavtalen.

Tilbakebetalinger fører ikke til noen umiddelbar nedbetaling av kapitalen.

Pkt 3 og 4 er en kortfattet og forenklet gjengivelse av noen av punktene i Alminnelige kredittvilkår, jf. vedlagte utkast til kredittavtale.
Se disse for å få nøyaktige og fullstendige opplysninger.
3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen
Spesifiser kredittype

Nominell rente f.t.

% p.a.
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen
Spesifiser kredittype

Nominell rente f.t.

Nominell rente f.t.

% p.a. fra kr

til kr

Nominell rente f.t.

% p.a. fra kr
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Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen
Spesifiser kredittype

Referanserenten for renteberegning
A. Sats når tilbudet er framsatt

% p.a.

B. Kredittgivers margin f.t.

% p.a.

C. Nominell rente (A+B) f.t.

% p.a.

Effektiv årlig rente (EÅR)
Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløpet.
Den effektive årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å sammenligne ulike tilbud.

Den effektive renten forutsetter at rente og omkostninger er uendret gjennom hele kredittperioden.
Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten

Ja

Nei

- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester

Ja

Nei

Dersom kostnadene ved disse tjenestene ikke er kjent av kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive årlige renten.

Tilknyttede kostnader
Etableringsgebyr kr
Depotgebyr kr
Termingebyr kr
Provisjon kr
Tinglysingsgebyr kr

inngår ikke i beregning av EÅR

m
pe

Kostnadene ved å bruke et bestemt betalingsmiddel (f.eks. et kredittkort)

l

Det er påkrevd å opprettholde en eller flere konti for registrering av både betalingstransaksjoner og kredittutnyttelser

Andre kostnader som følger av kredittavtalen

Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet til kredittavtalen kan endres

se

Plikt til å betale gebyrer til notarius publicus

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg)og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt)

Ek

Med utgangspunkt i satsene pr. 1. januar 2021 kan disse kostnadene anslås som følger:
Forsinkelsesrente f.t. 8,00 % p.a.
Kredittgivers purregebyrer
Purregebyr
Varsel om inkasso
Gebyr for betalingsoppfordring

kr 35,kr 35,kr 105,-

Inkassosalær (eks. mva.)
Krav t.o.m.
kr
500,Krav t.o.m
kr 1.000,Krav t.o.m.
kr 2.500,Krav t.o.m
kr 10.000,Krav t.o.m
kr 50.000,Krav t.o.m
kr 250.000,over
kr 250.000,-

gebyr kr
175,gebyr kr
245,gebyr kr
280,gebyr kr
560,gebyr kr 1.120,gebyr kr 2.520,gebyr kr 5.040,-

Kostnader ved tvangsinndrivelse
Begjæring om utlegg

kr 1.498,00

Gebyr for begjæring om tvangssalg av løsøre
Tilleggsgebyr ved gjennomføring

kr 1.498,00
kr 2.637,00

Gebyr for begjæring om tilbakelevering av salgspant
Tilleggsgebyr ved gjennomføring

kr 1.498,00
kr 2.637,00

Gebyr for begjæring om tvangssalg av verdipapirer
Tilleggsgebyr ved gjennomføring

kr 2.517,00
kr 1.225,00

Gebyr for begjæring om tvangssalg av fast eiendom mv./
adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
kr 1.318,00
Tilleggsgebyr ved gjennomføring
kr 7.553,00

4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett - En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager.
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Tilbakebetaling før tiden - Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis.

Informasjonssøk i database
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på
grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette
er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
Rett til utkast til kredittavtale
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på
tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
a) Vedrørende kredittyter
Kredittgivers representant i den medlemsstaten der forbrukeren er bosatt (navn, adresse)

Telefonnummer (*)

E-postadresse (*)

Telefaksnummer (*)

Nettadresse (*)

(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter
Registrering

Tilsynsmyndighet

b) Vedrørende kredittavtalen

m
pe

l

Utøvelse av angreretten

Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås

Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevant for kredittavtalen

c) Vedrørende klageadgang

se

Språkordning

Ek

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og erstatningsordning

Bl.nr. E20.000.13 Copyright SPAMA 2021.01.01. (v. 2021.01.01)

Side 3 av 3

