STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande
krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande Banken skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock
observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att Banken lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för
denne att bevilja krediten.
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare:

JAK Medlemsbank

Organisationsnummer:

51 64 01-9969

Adress:

Box 216, 541 25 Skövde

Telefon:

0500-46 45 00

E-post:

jak@jak.se

Webbadress:

www.jak.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Produkten är ett betal- & kreditkort MasterCard, med reseförsäkring och
applikation.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter en kreditvärdering som
genomförs i samband med en kreditansökan.

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som
ställs till förfogande genom kreditavtalet
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas

Den högsta kreditgräns som kan erhållas är 50 000 kr.
Krediten disponeras med ett betal- & kreditkort. Krediten är tillgänglig från
och med den tidpunkt då en kreditansökan har beviljats och kortet har
levererats.
Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster, eller uttag av
kontanter i de miljöer i Sverige och utomlands som godkänner MasterCard.

Kreditavtalets löptid

Avtalet om betal- & kreditkort gäller tillsvidare.

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

Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter ska göras varje månad
genom betalning till angivet bankgironummer. Betalningar görs månadsvis
med minst 1/36 av kreditskulden eller lägst 100 kr. Utöver minimibetalningen
enligt ovan så kan du när som helst betala helt eller delvis din utnyttjade
kredit.
En inbetalning täcker skulden på följande sätt: ev. inkassokostnader,
avgifter, ränta och kredit.

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

Totalt belopp att betala beräknat på att1/36 av den totala skulden betalas vid
varje förfallodag till skulden är slutbetald.
Kreditbelopp 10 000 kr. Totalt att betala 13 377 kr
Kreditbelopp 20 000 kr. Totalt att betala 24 789 kr
Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt av utnyttjad kredit,
hur krediten är använd och om den är nedbetald. Beräkningen utgår från att
krediten nyttjas utan avgift exempelvis för kontantuttag i uttagsautomat.

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

9 % ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på kontoskulden. Räntan
beräknas dag för dag på aviserad kontoskuld från och med första dagen
efter förfallodagen på belopp som inte kommit Banken tillhanda. Räntan får
ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar.

Effektiv ränta

15,93 % Vid ett kreditbelopp på 10 000 kr

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av
det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika
erbjudanden.

12,66 % Vid ett kreditbelopp på 20 000 kr
Det sammanlagda beloppet av ränta och andra kostnader, T.ex. årsavgift
och aviavgift – uttryckt som en årlig ränta på hela kreditbeloppet.
Beräkningen är vidare gjord med utgångspunkten att kortet nyttjats utan
andra avgifter som exempelvis uttagsavgift. Annat sätt att utnyttja krediten
kan leda till högre effektiv ränta

Övriga avtal knutna till produkten
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?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Nej
Nej
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3.1 Härtill hörande kostnader
Kostnader för att använda ett särskilt betalningsmedel
(t.ex. ett kreditkort)

Kontantuttagsavgift: 15 kr

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Ordinarie årsavgift 295 kr

Valutapåslag: 2 % på valutakursen

Årsavgift för extrakort 150 kr
Villkor för att ändra de ovannämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet.

Banken äger rätt att ändra villkoren för denna produkt utan att i förväg
inhämta Kontohavarens godkännande. Ändringen träder i kraft tidigast 2
månader efter det att Kontohavaren har underrättats.
Om Kontohavaren inte godkänner ändringarna får avtalet avgiftsfritt sägas
upp med omedelbar verkan före den dag då ändringen träder i kraft.

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

Vid betalningsförsummelse har Banken rätt att ta ut förseningsavgift och
påminnelseavgift enligt gällande villkor. Därutöver så kan lagstadgade
inkassoavgifter tillkomma.
Vid uteblivna betalningar har Banken rätt att säga upp krediten till betalning i
förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Sökning i databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste
Banken 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.

Förtidsåterbetalning

Ja

Du har rätt att när som helst återbetala krediten, helt eller
delvis i förtid.
Rätt till utkast på 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.
Den tid Banken är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts

Blanketten utgör inte något rättsligt bindande erbjudande.

OM AVTALET INGÅS PÅ DISTANS SÅ SKA ÄVEN FÖLJANDE INFORMATION DELGES KUNDEN
Kreditgivare:

JAK Medlemsbank

Organisationsnummer:

516401-9969

Adress:

Box 216

Telefon:

0500-46 45 00

E-post:

jak@jak.se

Webbadress:

www.jak.se

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Hemsida: www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kontohavaren har ångerrätt i 14 dagar från den dag kortavtalet ingicks, dock
tidigast räknat från den dag denna information och kontovillkor erhållits.
Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Banken. Om
kredittagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet inom ovannämnda
frist så är kredittagaren bunden av avtalet.
Erbjudandet om Betal- & Kreditkort gäller tills vidare. I punkten Avtalets löptid
och uppsägning i villkoren anges vad som gäller för uppsägning av avtal.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/
eller behörig domstol

Svensk rätt äger tillämpning på avtal och marknadsföring. Om
Kortinnehavare har reklamerat hos Banken men inte godtar Bankens
bedömning, kan Kortinnehavare skriftligen vända sig till Bankens
klagomålsansvarige under adress: JAK Medlemsbank, Box 216, 541 25
Skövde.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

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

Allmänna Reklamationsnämnden, tfn: 08-508 860 00 prövar opartiskt och
utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare. Anmälan ska i
normalfallet ha inkommit inom sex månader efter det att Banken avvisat ett
krav. Konsumenternas Bank och finansbyrå, tfn: 0200-22 58 00 lämnar
avgiftsfri vägledning.
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