STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. Kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditförmedlare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

Fixura Ab Oy
Hovrättsesplanaden 15 C 29, 65100 Vasa, Finland
+358 20 7344 530
info@fixura.com
www.fixura.fi

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

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella
kostnader i samband med krediten.
Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas
i samband med kreditavtalet.

Konsumentkredit
1 000 - 10 000 euro

För att kunna få lån krävs att man - är en myndig
person i åldern 21-68 år.
- är fast bosatt i Finland.
- har angett sina inkomstuppgifter.
- inte har några betalningsstörningar.
- inte är styrelsemedlem i företag med
kreditstörningar.
Fixura har rätt att avvisa nya låntagare om dessa inte
uppfyller kraven.
Fixura förmedlar det beviljade kapitalbeloppet till det
bankkonto som låntagaren angett.
2-5 år
Lånetid 24-60 månader.
Låntagarna amorterar månatligen, förfallodatum 15. el
23. varje månad enligt avtal. Belopp och
amorteringstid enligt avtal. Den årliga
förmedlingsavgiften på 2 % av ursprungskapitalet
fördelas över de månatliga betalningsraterna.
Enligt avtal

Enligt avtal (icke obligatoriskt)

3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för kreditavtalet
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva
räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att underlätta
jämförelse av olika erbjudanden.

Räntan, som låntagaren väljer själv, varierar mellan
6-27 %. Räntan betalas enligt avtal.
Den effektiva årsräntan varierar mellan den lägsta
räntan 15 % och den högsta räntan 50,47 %.
Låntagaren väljer själv en ränta mellan 6-27 %. Den
effektiva årsräntan består av räntor på lånet, en
öppningsavgift på 7,5 % av lånat kapital och en
kontoskötselavgift på 5,50 €. I den effektiva räntan
ingår även den årliga förmedlingsprovisionen på 2 % av
ursprungskapitalet, fördelad över de månatliga
betalningsraterna.

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.
Alla övriga kostnader för kreditavtalet

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till
att erhålla kredit.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när
som helst.

Nej
Nej

Förmedlingsprovisionen för lån på 1 000 € 10 000 € är 2 % årligen av det ursprungliga
lånebeloppet, fördelat över de månatliga
betalningsraterna. Fixura debiterar också en
öppningsavgift på 7,5 % av lånebeloppet, som dras av
direkt. Därtill tillkommer en kontoskötselavgift på
5,50 € per månad. Alla nyss nämnda avgifter är utan
moms, eftersom verksamheten inte är momspliktig.
Om den månatliga betalningsraten inte betalas sänds
en skriftlig påminnelse inklusive påminnelseavgift på
5 € till låntagaren. Om räkningen trots påminnelse inte
betalas förs skulden vidare till indrivning. På ärenden
som går till indrivning påförs indrivningsbolagets
kostnader (för ytterligare information angående
indrivningskostnader kontakta OK Indrivning) och
dröjsmålsränta. När en rat gått till indrivning löper
dröjsmålsräntan från förfallodatumet enligt den
avtalsenliga räntan tills skulden/raterna är betalda i sin
helhet. Ifall summan av obetalda fakturor tillsammans
uppgår till 5 % eller mera av det ursprungliga
lånekapitalet förfaller lånet i sin helhet.
Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga
åtgärder samt förorsaka en betalnings-anmärkning
(vilket kan försvåra möjligheterna att erhålla kredit i
framtiden) om ärendet går till utmätning.
Låntagaren kan, om hen så önskar, betala tillbaka sitt
lån i sin helhet i förtid. I sådana fall återbetalar
låntagaren det kvarstående lånekapitalet, den ditintills
obetalda räntan och de ditintills obetalda
kontoskötselavgifterna samt den årliga
förmedlingsprovisionen för hela den ursprungligen
överenskomna låneperioden. Låntagaren behöver
varken betala kontoskötselavgift eller ränta för
återstoden av den överenskomna låneperioden. Vi ber
låntagaren dock ta kontakt med kundsupporten före
den slutliga betalningen. Om låntagaren önskar betala
en större summa på en gång, kan hen höja
slutsumman på den aktuella obetalda räkningen.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom
14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när
som helst.
Sökning i en databas

Ja

Ja

Bolagen Soliditet (Bisnode Finland Oy) och Instantor
förser Fixura med kreditinformation om personen som

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 kreditavtal.

ansöker om lån i samband med att låneansökan
behandlas.

Ja

