Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress

OP-KORTBOLAGET ABP
Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors

Kreditförmedlare

MALLBY ANDELSBANK

Adress

BANKENS ADRESS

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Fortlöpande kredit, MasterCard-kreditkort

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.

Kreditbeloppet är 1500 euro.

Förutsättningar för att krediten kan tas ut är att
gäldenären har undertecknat kreditavtalet och att
eventuella övriga villkor för uttag av krediten eller en del av den har uppfyllts.

Avbetalningar

Krediten kan tas ut med kreditkort, på andelsbankens kontor eller med nättjänstkoderna i andelsbankens nättjänst på adressen op.fi, om förutsättningarna för kredituttag är uppfyllda.
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör då någondera avtalsparten säger upp avtalet.
Du måste betala följande:

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

Återbetalningen av krediten sker månatligen i
delbetalningar på 135,10 euro. En delbetalning
innefattar amortering och ränta på krediten samt
kontoavgiften.
Det uppskattade sammanlagda kreditbeloppet är
1 617,67 euro av vilket ränta utgör 37,67 euro
och övriga avgifter 80,00 euro.

Kreditavtalets löptid

332393s

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

Räntan på krediten är 3 mån. euribor (365) +
marginalen 7,00 procentenheter. Den totala räntan på krediten är 5,67 % 2.7.2018.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som
den effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet.

Den effektiva räntan på krediten är 15,17 %.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att
jämföra olika erbjudanden.

Den effektiva räntan har beräknats vid tidpunkten
för ingången av kreditavtalet, under antaganden
om att hela krediten är i bruk, att krediträntan
samt avgifterna och provisionerna är oförändrade
hela kredittiden och att krediten återbetalas i de
månatliga delbetalningar som avtalats i avtalet. I
kalkylen har beaktats kostnaderna för

uppläggning, uttag och avtalsenlig återbetalning
av krediten.
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

Nej.

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända
av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

För användningen av kreditkort tas följande avgifter ut:
– årsavgiften för kortet 50,00 euro
– automatuttag i euro 2,00 euro och 2,75 % av uttagsbeloppet
– automatuttag i andra valutor än euro eller uttag
i bankens kontor från ett OP-MasterCard-konto
eller kontantuttag från OP-Mastercard-kredit i
samband med inköp 2,00 euro och 2,75 % av uttagsbeloppet

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Andra avgifter som tas ut för kreditavtalet:
– kontoavgift 2,50 euro per månad
– girering i OP-nättjänsten från ett OP-MasterCard-konto till kundens bankkonto 2,00 euro och
2,75 % av gireringsbeloppet.
Om gäldenären och banken avtalar om ändringar
i kreditavtalet eller om andra tjänster, har banken
rätt att ta ut en avgift enligt servicetariffen för
dem.
Den fullständiga servicetariffen finns till påseende i andelsbankens kontor.

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

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

Banken har rätt att ändra avgifterna och provisionerna. Banken ska lämna kortinnehavaren information i varaktig form om ändringar i avgifter
och provisioner. Ändringen träder i kraft vid en
tidpunkt som meddelas av banken, dock tidigast
två (2) månader efter det att meddelandet sändes
till kortinnehavaren.
Vid dröjsmål med betalning tas ut dröjsmålsränta
enligt räntelagen och vid betalningsförsummelse
5 euro i kostnader för varje påminnelsebrev som
sänds.
För indrivning av en fordran som förfallit måste
gäldenären ersätta sådana skäliga kostnader som
avses i lagen om indrivning av fordringar.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ja.
Ångerrätt
Du 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
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 kortkreditsavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran
är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
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