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Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

Ecster AB, filialverksamheten i Finland 
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors 
tfn 010 444 2600 
ecster.asiakaspalvelu@ecster.fi 
www.ecster.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Fortlöpande kredit 
Det sammanlagda kreditbeloppet 
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.

Kreditavtalets löptid
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken 
ordning dessa ska fördelas

Kreditlimiten är minst 1 000 euro och högst 20 000 euro.

Kunden kan genast använda den beviljade krediten enligt sitt eget val till: 
- betalning av varor eller tjänster 
- att överföra pengar till sitt bankkonto från sitt kreditkonto 
- att lyfta kontanter i automater.
Tills vidare.
Du måste betala följande: 
Krediten återbetalas i månadsrater. Månadsraten består av amortering, ränta, månadsavgift och eventuella andra provisioner eller 
avgifter enligt avtalsvillkoren. Månadsratens storlek kan variera och fastslås enligt det utnyttjade kreditbeloppet och amorteringstiden 
för krediten. Enligt basvillkoren är den minsta månatliga amorteringen 4 % av baskontots utnyttjade kapitalsaldo. 
Den minsta månatliga amorteringen enligt kampanjvillkoren avtalas alltid i samband med ett kampanjköp.
Den minsta månadsraten är dock alltid minst 10 euro eller det resterande mindre skuldbeloppet. 
Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt: 
Månadsraten hänförs först till provisionerna, avgifterna, månadsavgiften och räntan på krediten, det resterande beloppet används 
som amortering av kapitalet. Om betalningen inte räcker till för att betala hela fakturan används amorteringen av kapitalet till den 
fordran som har den högsta räntan.

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

Det totala kreditbeloppet varierar beroende på den utnyttjade krediten, återbetalningstiden och kreditavtalets löptid. 
Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas, med kreditbelopp på 1 500 euro, inklusive räntor och månadsavgift är 1684,08 
euro utifrån antagandet att löptiden är ett år, räntan på krediten samt månadsavgiften förblir oförändrade under hela löptiden och 
krediten återbetalas i 12 lika stora rater med en månads intervall. I kalkylen har den räntefria betalningstiden och månadsavgiften 
beaktats.

3. Kreditkostnader

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

Handelsbanken Prime 365 + 15 %-enheter.

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.

Ecster är en löpande kredit, vars effektiva ränta beräknat för en disponibel kredit på 1500 euro är 24,28 % och det totala beloppet 
som ska återbetalas är 1684,08 euro. Vid beräkningen har man beaktat den nominella räntan 15,558 % (03/2021) och 
månadsavgiften som är 0,01 % per dag på det beviljade kreditbeloppet, dock ändå högst 150 euro per år. 

Vid beräkningen av den effektiva årsräntan har man antagit att 
- krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet, 
- det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom sista betalningen, 
- kreditkapitalet återbetalas i lika stora månatliga rater på 140,34 euro och att 
- kreditkostnaderna beaktas i enlighet med kreditutnyttjandet, återbetalningar av kapitalet och kreditavtalet. 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla 
den enligt villkoren i marknadsföringen, 
obligatoriskt att ingå avtal om 
- en försäkring 
- någon annan kompletterande tjänst? 
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är 
kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i 
den effektiva räntan.

Nej.
Nej.

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

Kreditgivaren har rätt att debitera kontohavaren följande kostnader, provisioner och avgifter för uppläggningen, användningen och 
avslutandet av krediten: 
- En månadsavgift på 0,01 % per dag på kreditgränsen under kreditavtalets löptid, dock högst 150 euro per år. 
- Amorteringsfri månad eller betalningsarrangemang, 5 euro/ändring, högst 20 euro per år 
- Utredning av kontohavarens förändrade kontaktuppgifter, 10 euro/gång. 
- Extra ränte- och saldointyg på kontohavarens begäran, 10 euro/intyg. 
- Förnyande av kreditkort och pin-kod eller beställning av parallellkort på kontohavarens begäran, 10 euro/åtgärd. 
- Hittelön till den som funnit ett borttappat kreditkort, 8,50 euro. 
- Beslagtagande av kreditkortet på grund av avtalsstridig användning, 150 euro. 
- Skriftliga utredningar, 17 euro/påbörjad timme. Kopior av fakturor och verifikat 5 euro/st. 

Kontohavaren är skyldig att ersätta kreditgivaren de kostnader, räntor och provisioner som förorsakas av indrivning och kredithantering.
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Villkor för att ändra de ovan nämnda 
kostnaderna i samband med kreditavtalet

Kreditgivaren har rätt att ändra sina avgifter och arvoden. Kreditgivaren kan med anledning av en höjning av den allmänna prisnivån 
eller en ökning av kostnader eller av annan motiverad anledning höja de avgifter och arvoden som uppbärs avseende krediten och 
som ingår i prislistan då kreditavtalet undertecknas.

Kostnader i samband med försenade 
betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga 
konsekvenser och försvåra möjligheterna till att 
erhålla kredit

Vid försening av återbetalning kommer kredithavaren att debiteras 
- Dröjsmålsränta. Om kontohavaren inte erlägger betalningen i tid, debiteras en dröjsmålsränta på det försenade 
beloppet i enlighet med räntelagen. 
- Påminnelse om övertrassering 15 euro/påminnelse. 
- Påminnelse om förfallna betalningar, 5 euro/påminnelse. 
- Överföring till indrivning, 40 euro.

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 ett kreditupplysningsregister 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.

Vid kreditbeviljningen och övervakningen av krediten kan kreditgivaren använda kredittagarens personuppgifter. Kredituppgifterna 
hämtas i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

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 information 
som getts innan avtalet ingåtts.

Anbudet är inte bindande för kreditgivaren.

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

a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Den berörda tillsynsmyndigheten

b) Beträffande kreditavtalet

Ecster AB, filialverksamheten i Finland, FO-nummer 2995063-2
Finansinspektionen, Box 7821, SE - 10397, Stockholm, Sverige, www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten Annulleringsmeddelandet ska lämnas skriftligen inom en fastställd tidsfrist till Ecster AB, filialverksamheten i Finland PB 537, 00101 
Helsingfors.
Annulleringsmeddelandet skall vara specificerat och det bör innehålla åtminstone följande uppgifter: kredittagarens namn, 
personbeteckning, kreditkontots nummer, bankkontots nummer och kredittagarens underskrift. Om andra tjänster har anslutits till 
kreditkontot, upphör även dessa att gälla i och med att kreditkontoavtalet annulleras. 
Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt, är kredittagaren skyldig att betala effektiv årsränta för den tid som 
krediten stått till kredittagarens förfogande. 
De medel kredittagaren fått på basis av kreditkontoavtalet skall återbetalas inom 30 dagar efter att annulleringsmeddelandet har sänts, 
vid äventyr att avtalet inte hävs. Ångerrätt föreligger inte när ärenden som uträttats via medel för distanskommunikation hänför sig till 
ett redan befintligt avtal eller om avtalet på kundens uttryckliga begäran fullgörs innan ångersfristen går ut. Ångerrätten gäller inte 
heller vid avtalsändringar.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 
och/eller behörig domstol

Finsk lag tillämpas på kreditförhållandet. 
Tvister till följd av kreditförhållandet kan även behandlas vid tingsrätten på den ort i Finland i vars domkrets kredittagaren är bosatt 
eller vid Helsingfors tingsrätt. Om kredittagaren inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.

Språkordning Kredittagaren har rätt att få förhandsuppgifter och avtalsvillkor på finska och svenska och Ecster AB, filialverksamheten i Finland 
förbinder sig att använda dessa språk under avtalsförhållandets löptid. 

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

Om meningsskiljaktigheter mellan parterna uppstår och kan inte överenskommas via förhandlingar kan kredittagaren sända en fritt 
formulerad ansökan om behandling av ärendet till Konsumenttvistenämnden eller till försäkrings- och finansrådgivningen. 
Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3 B, PB 306, 00531 HELSINGFORS, telefon 010 366 5200 (växel), fax 010 366 5249, e-post: 
kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi. 
Försäkrings- och finansrådgivningen, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS, telefon (09) 6850 120, fax (09) 6850 1220, e-post: 
info@fine.fi, www.fine.fi.
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