STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
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.
Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditavtalets löptid

Delbetalningar

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ev. ränta och kostnader
(avgifter) i samband med krediten.

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

Fortus International Finance AB
556780-5923
Mediavägen 4, 438 91 Landvetter
Uppdelning av betalning med fastslagen periodicitet i
månader; 3, 6, 12, 24 respektive 36 månader benämnt
DeladBetalning.
Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter en
kreditvärdering (sedvanlig kreditupplysning inkl. s.k.
Kännedomskopia från kreditupplysningsföretaget).
Krediten disponeras i samband med aktuellt och framtida
köp genom en till Fortus International Finance AB ansluten
partner. Krediten görs tillgänglig i samband med tidpunkten
för beviljande, dvs. vid aktuellt (och framtida) köp.
Endera av alternativen
3 månader
6 månader
12 månader
24 månader
36 månader
Observera att den till Fortus International Finance AB
anslutna partnern inte nödvändigtvis tillhandahåller
samtliga alternativ ovan.
Betalning av utnyttjad kredit, ev. ränta och avgifter skall
göras varje månad genom betalning till angivet
kontonummer via Bankgiro.
Betalningar skall göras varje månad med lägst
1/3 (3 månaders avtal)
1/6 (6 månaders avtal)
1/12 (12 månaders avtal)
1/24 (24 månaders avtal)
1/36 (36 månaders avtal)
Tillkommer avgifter respektive ev. ränta.
10 643 SEK.
Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av
utnyttjad kredit, hur krediten är använd och om den är ned
betald (amorterad). Av beloppet avser 10 000 SEK
kreditbeloppet och 643 kr avgift. I detta fall har man räknat
med följande förutsättningar: Krediten är återbetalad på 12
månader (vald periodicitet 12 månader).
För alternativ periodicitet gäller
3 månader; 0% ränta
6 månader; 0% ränta
12 månader; 0% ränta
24 månader, 9,95% ränta
36 månader; 9,95% ränta
Ränta utgår för faktisk utnyttjad kredit, dvs. på utgående
månatlig kontoskuld. Ränta beräknas dag för dag från och
med inköpsdagen. Utgående skuld inkluderar reduktion av
senaste gjord månadsinbetalning.
Räntan får ändras i den utsträckning det motiveras av
kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar.
Betalningar för endera 24 eller 36 månaders periodicitet
baseras på s.k. Annuitetsmetod, dvs. amortering jämte
ränta är vid samtliga delbetalningar lika stort, förutsatt att
inte ränta justeras under avtalsperioden.

3. Kreditkostnader (forts.)
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det
samlade kreditbeloppet och kan användas som ett jämförelsetal vid
olika erbjudande av kredit.

6,43%
I detta fall har man räknat följande förutsättningar:
Utnyttjad kredit på 10 000 SEK med periodicitet på 12
månader och där kredittagaren ej löser krediten i förtid och
med lägsta delbetalning enligt kreditvillkoren.

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
någon annan kompletterande tjänst?

Nej
Nej

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända för
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

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

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uppläggningsavgift;
3 månader: 95 SEK (inkl. moms)
6 månader: 195 SEK (inkl. moms)
12 månader: 295 SEK (inkl. moms)
24 månader: 295 SEK (inkl. moms)
36 månader: 395 SEK (inkl. moms)
Avgift per aviserad faktura: 29 SEK
Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i
förväg inhämta kredittagarens godkännande. Sådana
ändringar träder i kraft tidigast x månader efter det att
kredittagaren underrättats om densamma. Om Kredittagare
inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och
avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna
träder i kraft.
Vid betalningsförummelse har kreditgivaren rätt att ta ut
påminnelse- och/eller förseningsavgift 60 SEK. Vid
underlåtenhet att i tid reglera utestående skuld äger
Kreditgivaren rätt att överföra skuld till ett räntebärande
s.k. Kundkonto (en s.k. revolverande kredit).
För Kundkonto gäller följande villkor: ränta är 1,77 %
per månad (årsränta 21,24%) och beräknas på innevarande
skuld den sista i månaden. Tillkommer Aviseringsavgift 29
kronor per aviserat månatligt Kontoutdrag. Detta motsvarar
en årsränta om f.n 29 %.
Kundkontoavisering sker en gång per månad med 10 dagar
som betalvillkor. Du kan när som helst avsluta ditt
KundKonto - du behöver bara kontakta Fortus International
Finance AB:s kundtjänst för borttagande av detta i samband
med att du reglerar din återstående skuld.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrrätt

Ja

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

Ja

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 en
databas måste kreditgivaren omgående och kostnadsfritt meddela
dig resultatet av sökningen.

Rätt till ett utkast av Kreditavtal.

Ja. Sökning genom externt kreditupplysningsbolag.
Kreditsökanden underrättas om vilka uppgifter Fortus
International Finance AB sökt på. Detta redovisas i en s.k.
Kännedomskopia och tillställs kreditsökanden oavsett
Kredit beviljats eller ej.
Ja. Kontakta Fortus International Finance AB:s kundtjänst
innan kreditansökan.

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.

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

Denna blankett utgör inte något rättsligt bindande
erbjudande.

