
 
    

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 

 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Adress 
Telefon 
Internet 
E-post 

Avarda AB 
Smedjegatan 6, 131 54 Nacka 
010- 161 33 00 
www.avarda.se 
info@avarda.se 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av kredit Revolverande kontokredit som kan användas som betalningsmedel 
vid återkommande köp av varor i en butik som samarbetar med 
Avarda. 

Det sammanlagda kreditbeloppet 
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som 
ställs till förfogande genom kreditavtalet 

Det beviljade kreditbeloppet bestäms genom en kreditprövning vid 
varje nytt köp. Kreditgräns upp till maximalt 60 000 kr. 

Villkoren för kreditutnyttjande 
Här anges när och hur pengarna kan lyftas 

Pengarna kan lyftas enbart i samband med köp av varor i en butik 
som samarbetar med Avarda. Eventuell outnyttjat kreditutrymme 
kan användas vid senare tillfälle, men kan också begränsas av 
Avarda. 

Kreditavtalets löptid Kontokrediten löper på obestämt tid, med upp till 36 månaders 
återbetalningstid per köp. 

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

Krediten återbetalas med lika stora belopp varje månad baserat på 
vald löptid i ansökan, dock f.n.minst 70 kr per månad. 

Det totala belopp som du skall betala Det totala beloppet som du skall betala beror på det aktuella saldot 
och den valda återbetalningstiden. Exempel: Handla för 10 000 kr 
välj att delbetala med en återbetalningstid på 12 månader. 
Månadsinbetalningen blir då 955 kr. Total kreditkostnad 1 458 kr 
och totalt att betala 11 458 kr. 

3. Kreditkostnader 

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

Årsräntan är f.n. 19,90% 

Effektiv årsränta F.n. 29,22%  

Är det för att erhålla krediten obligatoriskt att ingå avtal 
om: 

- Försäkring 
- Annan kompletterande tjänst 

 
 
Nej 
Nej 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Aviseringsavgift f.n. 29 kr 
Uppläggningsavgift enligt vald återbetalningstid. 
Uppläggningsavgiften läggs på första ordinarie aviseringen. 

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

Om betalning inte sker i rätt tid påförs kontot en förseningsavgift på 
f.n. 50kr. Om grund föreligger kommer även en 
betalningspåminnelse att skickas och lagstadgad påminnelseavgift 
om f.n. 60kr debiteras. Överlämnas fordran för inkassering 
tillkommer inkassokostnader enligt lag. Om kontohavaren inte följer 
kontobestämmelserna kan Avarda säga upp krediten till full 
betalning enligt kreditvillkoren. Registrering hos externt 
kreditupplysningsföretag kan komma att ske i de fall då kredit sägs 
upp på grund av gravt eftersatt betalning. 

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 utan extra 
kostnad. 

Sökning i en databas Innan kredit beviljas sker intern och extern kreditbedömning via 
kreditupplysningsföretag. 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 

a) Beträffande kreditgivaren  

Registrering Konsumentkreditinstitut med org. nummer 556986-5560 

Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen 

b) Beträffande kreditavtalet  

Utnyttjande av ångerrätten Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller 
behörig domstol 

Svensk lag tillämpas i kreditförhållandet. 

c) Beträffande prövning  

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

Du kan vända sig till Avardas klagomålsansvarige via 
info@avarda.se. 
Vidare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
eller till allmän domstol. 

 

http://www.avarda.se/
mailto:info@avarda.se

