KONTOVILLKOR

EC 8061 ST (ut 02) 190201

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER
Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:

Ecster AB
556993-2311
103 14 Stockholm

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Barncancerfonden Mastercard

Typ av kredit:

Kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet:
Beloppet är ett representativt exempel. Det totala beloppet ställs till förfogan
de genom kreditavtalet.

10.000 kr

Villkoren för kreditutnyttjandet:
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Efter att Ecster beviljat kreditansökan disponeras köputrymmet
med kort eller genom andra köp eller uttag.

Kreditavtalets löptid:

Tillsvidare (obestämd löptid).

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning
dessa ska fördelas:

Du måste månatligen betala minst 1/30 av högsta saldot på
kontot, dock lägst 150 kr. Ränta och avgifter debiteras i första
hand mot tillgodohavande på kontot och i andra hand mot
beviljad kredit.

Vid en fullt utnyttjad kredit på 10.000 kr blir totalt belopp att betala:
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband
med krediten.

10.816 kr
Beräknat på en antagen återbetalningstid om 12 månader av
en fullt utnyttjad kredit.

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

Ränta f.n. 12,46%
Ecster får ändra räntesatsen i den utsträckning det motiveras
av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
Ecster eller andra kostnadsökningar som inte kunde förutses
när krediten lämnades.

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

16,21%

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.

Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel:
(t.ex. ett kreditkort)

Årsavgift f n 245 kr, Kontantuttagsavgift 3%, min 35 kr,
Bankomatavgift 3%, min 35 kr, Extrakortsavgift 100 kr,
Valutaväxlingsavgift på köp/uttag 1,5%.

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

Ecster äger besluta om höjning av avgift för krediten i den mån
Ecsters kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka.
Ecster lämnar meddelande om ändrade räntor eller avgifter
för krediten genom ett särskilt meddelande till kredittagaren.

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

Om betalning inte fullgörs i tid ska kredittagaren betala dröjs
målsränta på det belopp som förfallit till betalning. Dröjs
målsräntan beräknas som gällande kreditränta plus fem pro
centenheter. Därutöver utgår förseningsavgift med f.n. 145 kr.
Kredittagaren ska även ersätta Ecsters arbete och kostnader
för att bevaka och driva in Ecsters fordran och för att ta i an
språk tillhörande säkerheter.

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER
Ångerrätt:
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
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.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal.
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kredit
avtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten
för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

Ja.

Ecster kommer att inhämta kreditupplysning i enlighet med
Kreditupplysningslagen.

