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

Fixura Ab Oy (”Fixura”)
Hovrättsesplanaden 15 C 29, 65100 Vasa
+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 kreditgränsen eller det totala belopp
som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Person-till-person lån
1000-10.000 euro

För att kunna få lån krävs att man
- är en myndig person i åldern 21-68 år.
- har varit fast bosatt i Finland i minst tre år.
- har gett sina inkomstuppgifter åt Fixura.
- inte har några betalningsstörningar.
- inte är styrelsemedlem i företag med anteckning om
kreditstörningar.
- har nätbankkoder till en bank som Fixura samarbetar
med.
Fixura har rätt att inte bevilja lån åt låntagare som inte
uppfyller kraven.

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

Fixura förmedlar det beviljade kapitalbeloppet till det
bankkonto som låntagaren angett inom några
bankdagar efter att ett positivt lånebeslut har gjorts.
Lånetiden är 2-5 år. I undantagsfall kan lånetiden vara
7 år enligt separat överenskommelse.
Låntagaren amorterar månatligen enligt avtal. Belopp
och amorteringstid enligt avtal.
Räntan och avgifterna betalas i enlighet med
förfallodagen. Lånets rater består av förmedlingsavgift,
kontoavgift, ränta, av amortering på det obetalda
kapitalet, och av betalningar för eventuella
tilläggstjänster.

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

Låntagarens betalningar avräknas så att avräkning först
görs mot lånekapitalets räntor och lånekapital som
förfallit till betalning och därefter mot indrivnings- och
övriga kostnader och eventuella dröjsmålsräntor på
dem.
Totalbelopp att betala enligt avtal.
Exempel 1
Ett lån på 1.000,00 € beviljas åt låntagaren, lånetiden
är 2 år och den nominella räntan 15,0 %, kontoavgiften
5,50 € /mån, öppningsavgiften 75,00 € och
förmedlingsavgiften 40,00 €. Den effektiva årsräntan är

då 45,50 % och totalbeloppet att betala är tillsammans
1.410,69 €.

Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas
i samband med kreditavtalet.

Exempel 2
Ett lån på 10.000,00 € beviljas åt låntagaren, lånetiden
är 2 år och den nominella räntan 15,0 %, kontoavgiften
5,50 € /mån, öppningsavgiften 750,00 € och
förmedlingsavgiften 400,00 €. Den effektiva årsräntan
är då 31,70 % och totalbeloppet att betala är
tillsammans 12.918,81 €.
Utan säkerhet

3. Kreditkostnader
Kreditränta
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.

Ränta 6,0-27,0 % av kreditbeloppet. Räntan betalas
enligt avtal.
Den effektiva räntan varierar mellan 14,99%-50,00%.
Räntan betalas enligt avtal.
Den effektiva räntan har beräknats när kreditavtalet
gjordes upp utgående från att hela krediten lyfts, att
räntan, betalningarna och avgifterna är oförändrade
under hela lånetiden och utgående från att krediten
återbetalas i månadsrater med en månads mellanrum
enligt överenskommelse i avtalet. I beräkningen har
avgifter för att ingå kreditavtalet, att lyfta krediten och
avgifter för återbetalning enligt avtalet tagits i
beaktande.
Kreditens effektiva ränta är mindre än den högst
tillåtna räntan enligt bestämmelsen om räntetak i
konsumentskyddslagens (38/1978) 7 kap. 17a §.

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
Övriga kostnader
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.

Nej
Nej

Kunden betalar en öppningsavgift på 7,5 % av
lånebeloppet och en kontoavgift på 5,50 € per månad.
Kunden betalar också årligen en förmedlingsavgift som
uppgår till 2,0 % av det ursprungliga lånebeloppet per
år, fördelat över de månatliga betalningsraterna. Alla
nyss nämnda avgifter är utan moms, eftersom Fixuras
låneverksamhet inte är momspliktig.
Om betalningsrater inte betalas senast på
förfallodagen är låntagaren förpliktigad att betala årlig
dröjsmålsränta på den försenade summan enligt
räntelagen 4 § moment 1 från förfallodagen till
betalningsdagen.

Om dröjsmålsräntan som definieras som ovan är lägre
än den ränta som betalats för lånet före förfallodagen,
bör dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen 4 §
moment 2 enligt samma princip och räntesats som
före förfallodagen i högst etthundraåttio (180) dygn
från tidpunkten då lånet förfallit i sin helhet.
För en skriftlig betalningspåminnelse debiteras en
avgift på 5,00 euro.
Ifall summan av obetalda fakturor tillsammans uppgår
till 5,0 % eller mera av det ursprungliga lånekapitalet
förfaller lånet i sin helhet. På ärenden som går till
indrivning påförs indrivningsbolagets kostnader och
dröjsmålsränta.
Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga
åtgärder samt förorsaka en betalnings-anmärkning om
ärendet går till utmätning. En betalningsanmärkning
kan försvåra möjligheterna att få kredit i framtiden.

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

Ja

Ja
Låntagaren kan, om hen så önskar, betala tillbaka sitt
lån i sin helhet tidigare än vad som finns inskrivet i
betalningsplanen.
I sådana fall återbetalar låntagaren det kvarstående
lånekapitalet, den ditintills obetalda räntan och de
ditintills obetalda kontoavgifterna samt den årliga
förmedlingsavgiften för hela den ursprungligen
överenskomna låneperioden. Låntagaren behöver
varken betala kontoavgift eller ränta för återstoden av
den överenskomna låneperioden. Vi ber låntagaren
dock ta kontakt med kundsupporten före den slutliga
betalningen.

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.

Om låntagaren önskar minska på den månatliga raten
genom att betala en större summa på en gång, kan hen
göra det genom att använda det aktuella
referensnumret.
Ja

Rätt att få utkastet till kreditavtalet
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 kreditavtal med dig.

Ja

5. Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Kredigivarens företrädare i den medlemsstat där du är
bosatt
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
Registrering:

Tillsynsmyndighet:

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten:

Fixura Ab Oy
Hovrättsesplanaden 15 C 29, 65100 Vasa
+358 20 7344 530
info@fixura.com
www.fixura.fi
Fixura Ab Oy är registrerat i handelsregistret. FOnummer 2246639-7.
Fixura Ab Oy har införts i Patent- och registerstyrelsens
handelsregister med FO-numret 2246639-7.
Konsumentkrediter övervakas av och tillsyn över
konsumentkrediter utövas av
konsumentombudsmannen och Konkurrens- och
konsumentverket (www.kkv.fi) och av
regionförvaltningsverken (www.avi.fi).
Låntagaren har rätt att frånträda ett kreditavtal genom
att underrätta kreditgivaren om det inom 14 dagar från
det att hen fått kännedom om det godkända
kreditbeslutet och från den tidpunkt då hen fått ett
exemplar av kreditavtalet och övrig
förhandsinformation.
Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska göras
skriftligen och det ska sändas till kreditförmedlarens
adress eller e-post adress som nämns i punkt 1.
Låntagaren betalar den överenskomna ersättningen
och returnerar de medel hen fått till Fixura utan
dröjsmål och senast 30 dagar efter att meddelandet
om ångerrätt har sänts, om så inte sker kan följden
vara att ångerrätten inte kan utnyttjas.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
kreditavtalet ingicks
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/eller behörig domstol

Om låntagaren utövar sin ångerrätt är hen skyldig att
betala ränta på krediten till kreditförmedlaren för den
tid under vilken hen haft tillgång till krediten.
Finlands lag

Låntagaren kan föra en tvist om kreditavtalet till
behandling vid tingsrätten på sin hemort. Om
låntagaren inte har en stadigvarande bostad i Finland
behandlas tvister i tingsrätten på kreditförmedlarens
hemort. Finsk lag tillämpas på kreditavtalet.

Språkordning

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

Låntagaren har rätt att få förhandsinformation och
avtalsvillkor på svenska. Under den tid
avtalsförhållandet gäller används svenska.
Låntagaren har rätt att föra meningsskiljaktigheter i
anslutning till krediten till behandling i
konsumenttvistenämnden.
Konsumenttvistenämnden
Tavastvägen 3, PB 306
00531 Helsingfors
Tfn: 029 566 5200
Fax: 029 566 5249
e-post: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

