Förhandsinformation – Nordea e-lån
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformationen utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande
krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör
dock observeras att sifferuppgifterna kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.
Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.
INNEHÅLL
BESKRIVNING
1. Kreditgivaren/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter/ kredittagare
Kreditgivare
Nordea Finans Sverige AB (publ), 105 71 Stockholm, Tel: 08-402 57 46
Kredittagare
Uppgifter på kreditansökan som detta är en bilaga till.
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Lån
Kreditbelopp
Anges på kreditansökan
Villkor för kreditutnyttjandet
När undertecknad ansökan är godkänd betalas lånebeloppet ut till angivet konto.
Kreditens löptid
Väljs på kreditansökan
Avbetalningar:
Förfallodag för betalning av kreditbelopp: Den sista i varje månad med annuitet i det antal
månader som väljs.
Förfallodag för betalning av ränta: Den sista i varje månad.
Uppläggningsavgift: 0 kr
Uppläggningsavgift förfaller till betalning på lånets uppläggningsmånad.
Administrationsavgift per betalningstillfälle: 29 kr
Totalt belopp att betala:
Det lånade kreditbeloppet plus ränta och
eventuella kostnader för krediten.
Exemplen är baserade på den lägsta nominella
årliga räntan om 3,85 % respektive den högsta
nominella årliga räntan på 14,95 %.
Observera att Din ränta kan
vara annorlunda varför de belopp Du ska betala
kan avvika från exemplen.

3. Kreditkostnader
Kreditränta

Effektiv ränta
Det sammanlagda beloppet av räntor och andra
kostnader - tex administrationsavgift – uttryckt
som årlig ränta på hela kreditbeloppet uträknat
enligt KoVs riktlinjer.
Exemplen är baserade på den lägsta nominella
årliga räntan om 3,85 % respektive den högsta
nominella årliga räntan på 14,95%.

Kostnader i samband med
försenade betalningar
Utebliven betalning kan medföra att Banken har
rätt att säga upp krediten till betalning.

Ränta 3,85%
Kreditbelopp
50 000 kr
100 000 kr
200 000 kr

5 år
56 787 kr
111 833 kr
221 927 kr

8 år
60 958 kr
119 132 kr
235 481 kr

12 år
66 691 kr
129 206 kr
254 236 kr

Ränta 14,95%
Kreditbelopp
50 000 kr
100 000 kr
200 000 kr

5 år
73 031 kr
144 322 kr
286 904 kr

8 år
89 783 kr
174 782 kr
346 780 kr

12 år
112 008 kr
219 839 kr
435 502 kr

Nordea Finans tillämpar individuell räntesättning, för närvarande 3,85 % – 15,00 % (november
2018). Allmän information om ränteändring efter det att kreditavtal ingåtts.
Kredit med rörlig ränta: Ändringar av kreditgivarens rörliga ränta styrs normalt av förändringar
av kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring kan även ske i den utsträckning den motiveras
av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde
förutse när krediten lämnades. Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen
börjar gälla. Meddelande lämnas antingen genom elektronisk kommunikationstjänst eller per
post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.
Ränta 3,85%
Effektiv ränta för närvarande, beräknas på de preliminära ränteuppgifterna.
Kreditbelopp
5 år
8 år
12 år
50 000 kr
5,25 %
5,20 %
5,14 %
100 000 kr
4,58 %
4,56 %
4,54 %
200 000 kr
4,25 %
4,24 %
4,23 %
Ränta 14,95%
Effektiv ränta för närvarande, beräknas på de preliminära ränteuppgifterna.
Kreditbelopp
5 år
8 år
12 år
50 000 kr
17,28 %
17,16 %
17,05 %
100 000 kr
16,65 %
16,59 %
16,53 %
200 000 kr
16,33 %
16,31 %
16,28 %
Dröjsmålsränta och förseningsavgift m m
Om kredittagarens skuld på lånet inte infrias i rätt tid utgår på förfallet belopp tilläggsränta med
5 procentenheter per år under dröjsmålstiden. Om banken så påfordrar, ska räntan under
dröjsmålstiden dock motsvara den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande,
referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Förutom
dröjsmålsränta ska en vid var tid av banken fastställd förseningsavgift betalas, fn 125 kr.
I förekommande fall tillkommer avgifter till exempelvis inkassoföretag och
Kronofogdemyndighet.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Förtidsbetalning
Utkast till kreditavtal

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från och med den dag
kreditavtalet ingås. Kredittagaren ska i sådant fall till kreditgivaren betala kapitalbeloppet samt
upplupen ränta på detta belopp från och med utbetalningsdagen till den dag krediten
återbetalas. Betalningen ska göras senast 30 kalenderdagar efter det att kredittagaren
meddelat kreditgivaren att kreditavtalet ska frånträdas.
Kreditgivaren har inte rätt till någon ytterligare kompensation i samband därmed.
Krediten kan helt eller delvis lösas i förtid. Kredittagaren ska vid sådan inlösen till kredit-givaren
betala återstående kreditbelopp samt upplupen ränta, avgifter och kostnader.
Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal.

