
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare:                                     

Adress:

Telefon:

E-post:

Webbadress:

Tact Finance AB (5567796-8077)

Sveavägen 98 plan 5, 113 50 Stockholm

08 465 019 31

kundtjanst@saldo.com

www.saldo.com

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit: Saldo Lån, engånskredit

Det sammanlagda kreditbeloppet:

Detta är den övre kreditgräns eller det

totala belopp som ställs till förfogande

genom kreditavtalet.

5 000,00 Kr

Villkoren för kreditutnyttjandet:

Här anges när och hur pengarna kan

lyftas.

Kreditgivaren betalar det beviljade kreditbeloppet i sin helhet på

kredittagarens bankkonto som angetts i ansökan efter att

kreditbesluten fattas.

Kreditavtalets löptid: 3 mån

Avbetalningar och, i förekommande

fall, i vilken ordning dessa ska

fördelas:

Du måste betala följande:

Amorteringspost 1 916,47 Kr.

Antal avbetalningar 3.

Låneamorteringarnas betalningsintervall 1 mån.

Första förfallodag 2021-06-04

Räntan och/eller avgifterna betalas enligt följande: i samband

med betalning av den lånkapital, enligt den avtalade

förfallodagen.

Det totala belopp som du ska betala:

Detta är det lånade kapitalet plus ränta

och eventuella kostnader i samband

med krediten.

Det uppskattade totala belopp som ska betalas är

5 749,41 Kr och bildas enligt följande: kapital 5 000,00 Kr och

ränta 354,41 Kr och upplägnigsavgift 395,00 kr.

Begärda säkerheter:

Detta är en beskrivning av den

säkerhet som ska ställas i samband

med kreditavtalet.

Krediten beviljas utan säkerhet.

3. Kredit kostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de

olika krediträntor som gäller för

kreditavtalet:

Räntesatsen på kredit är 39 %. Räntan är fast.

Effektiv ränta:

Detta är totalkostnaden för krediten

uttryckt som den effektiva räntan av det

sammanlagda kreditbeloppet. Den

effektiva räntan anges för att hjälpa dig

att jämföra olika erbjudanden.

Den effektiva räntan på Saldo konsumentlån är 133,5 %.

Den effektiva räntan omfattar upplägninsavgiften och räntan på

kreditbeloppet.

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

4



Om kostnaderna för dessa tjänster inte

är kända av kreditgivaren ska de inte

inkluderas i den effektiva räntan.

Härtill hörande kostnader

Andra kostnader i samband med

kreditavtalet:

- upplägnigsavgift 395,00 kr

- avgift för valfritt mottagande av faktura per post 19,00 kr

- påminnelseavgiften 60,00 kr

Kostnader i samband med försenade betalningar.

Villkor för att ändra de ovan nämnda

kostnaderna i samband med

kreditavtalet:

Kreditgivaren har rätt att ändra för Lånet tillämpliga avgifter.

Avgifter får endast ändras till Kredittagarens nackdel i den

utsträckning som det motiveras av ökningar av de kostnader som

Kreditgivaren har och som ska täckas av avgifterna. Kreditgivaren

ska informera Kredittagaren om sådan ändring skriftligen per e-

post, på Långivarens hemsida eller på annat varaktigt medium.

Informationen ska innehålla uppgift om hur de nya avgifterna

inverkar på månadsbetalningarnas storlek, antal eller sista

betalningsdag. En ändring ska träda i kraft tidigast en (1) månad

räknat från och med den tidpunkt då Kredittagaren underrättades

om ändringen.

Kostnader i samband med försenade

betalningar:

Uteblivna betalningar kan få allvarliga

konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning)

och försvåra möjligheterna till att

erhålla kredit.

Dröjsmålräntan ska utgå enligt den räntefot som anges i 6 §

räntelagen (1975:635), d.v.s. Riksbankens referensränta med

tillägg av 8 procentenheter (”Dröjsmålsränta”). 

Påminnelseavgift på 60,00 kr. 

I förekommande fall tillkommer lagstadgade inkassoavgifter samt

avgifter till Kronofogden. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt:

Du har rätt att frånträda kreditavtalet

inom 14 kalenderdagar.

Ja

Förtidsåterbetalning:

Hela eller delar av krediten kan

återbetalas i förtid när som helst.

Ja

Sökning i en databas:

Om en kreditansökan avvisas på

grundval av en sökning i en databas

måste kreditgivaren 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.

Kreditgivaren inhämtar kreditupplysning i enlighet med

Kreditupplysningslagen (1973:1173) från kreditupplysnings-

företag vid genomförande av kreditprövningen.

Rätt att få ett utkast till ett 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.

Ja

Den tid kreditgivaren är bunden av

skyldigheterna som uppkommit innan

avtalet ingåtts:

Denna information är inte bindande för Kreditgivaren.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

(a) beträffande kreditgivaren

Registrering: Registrerad hos Sveriges bolagsverk med organisationsnummer

- återbetalningsavgift för överbetalning 100,00 kr



556796-8077 och licensierad som kreditinstitution av Sveriges

Finansinpektionen med licensnummer 44039.

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

E-post; finansinspektionen@fi.se

Telefon; 08-408 980 00

ww.fi.se

Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad

E-post; konsumentverket@konsumentverket.se

Telefon; 0771–42 33 00

www.konsumentverket.se

b) Beträffade kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten: Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet

ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen

(2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren

ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra

utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det

antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat

lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta

Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för

kreditavtalet och/eller behörig domstol:

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt

och avgöras av svensk domstol.

Språkordning: Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

c) Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en

mekanism för klagomål och prövning

utanför domstol:

Vid tvist med Tact Finance AB har kredittagaren, utöver rätten till

prövning av domstol, möjlighet att vända sig till Allmänna

reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan

till nämnden måste vara skriftlig

(www.arn.se ; telefon växeln: 08 508 860 00).


