STANDARDISERAD EUROPEISK
KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Friia, 4finance AB, org nr. 556790-4189

Adress

Hammarby Allé 91, 120 63 Stockholm

Telefon

08-525 002 22

E-post

info@friia.se

Webbadress

www.friia.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Konsumentkredit utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

10 000 – 70 000 kr

Villkoren för krediten

Låneavtalet skall trätt i kraft och dess villkor vara uppfyllda.
Förutsättningar för att få lån är att låntagaren är över 23 år,
innehar ett svenskt personnummer, ett svenskt
mobiltelefonnummer, har en registrerad bostadsadress i
Sverige, har genomgått en sedvanlig kreditprövning samt
inte har skyddad identitet vid avtalets ingående.
Beviljat belopp utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt
som Kreditgivaren och Låntagaren kommit överens om.

Kreditavtalets löptid

12 - 84 månader.
Förfallodatumet för varje månatlig betalning är densamma
varje månad, den 27:e för de fall detta inte inträffar på en
helgdag.
Observera att en uppskovsperiod kan bli applicerad vid
första inbetalningen för ett nytt lån.

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

Lånet är ett annuitetslån vilket innebär att kapitalbeloppet
och räntan är uppdelad på ett fast belopp att betala varje
månad.
Antalet avbetalningar och storleken på dessa beror på det
totala kreditbeloppet samt den valda låneperioden. Exakt
belopp och antal månadsbetalningar anges i samband med
ingåendet av Låneavtalet.
Belopp: 35 000,00 kr
Låneperiod: 42 månader
Nominell ränta: 22%
Effektiv ränta: 24,36 %
Antal avbetalningar: 42
Månatlig betalning: 1202,19 kr
Sammanlagt belopp att betala: 50498.03 kr
Den första månaden ska Låntagaren betala 632,88 kr i
räntekostnad. Låntagaren ska amortera 569,31 kr på
kapitalbeloppet samma månad. Den första månaden ska
Låntagaren således betala 1202,19 kr vilket även gäller för
samtliga månader under lånets löptid (innebärandes att
Låntagaren den andra månaden ska betala 643,34 kr i
räntekostnad och amortera 558,85 kr på kapitalbeloppet,
dvs. en månatlig betalning om 1202.19 kr under lånets
löptid).
Avräkning på inbetalat belopp sker i följande ordning,
förutsatt att Låntagaren inte anvisat annat:
månadsbeloppets ränta, månadsbeloppets kapital,
resterande totalt kapital. Se mer information under punkt 14
i de Allmänna villkoren.

Det totala belopp/sammanlagda
belopp som ska betalas

Återbetalning ska ske enligt information i det Individuella
Låneavtalet och i de löpande fakturorna där relevanta
uppgifter för inbetalning finns angivna. Långivaren tillämpar
öresavrundning till närmaste heltal. Vi använder oss av
Trustly Group AB (www.trustly.com) betallösningar.
Sammanlagt belopp att betala på ett lån i 42 månader:
50 498,03 kr.
Lånat belopp 35 000,00 kr i 42 månader, årlig ränta 22.00 %
ger ovan angivna totala belopp.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

15 – 26.4%.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan omfattar ränta på lånet tillsammans
med eventuella avgifter.

Detta är totalkostnaden uttryck som
den effektiva räntan av det samlade
kreditbeloppet.

Lånat belopp 35 000,00 kr i 42 månader. Totalt belopp att
återbetala: 50 498,03 kr. Effektiv ränta: 24,36 %.

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

Är det, för att erhålla krediten eller
för att erhålla krediten enligt
villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkrar krediten,
eller
- någon annan kompletterande
tjänst?

Nej, låneavtalet erhålls utan krav på tilläggstjänster.
Nej, låneavtalet erhålls utan krav på tilläggstjänster.

Här tillhörande kostnader

Låntagaren är skyldig att betala avgifter till Friia som
förorsakats av att exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats
eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår
med de belopp och enligt de grunder som Friia vid var tid
tillämpar och framgår av de Allmänna villkoren.
Friia har rätt att när som helst ändra en avgift om inte annat
följer av lag eller föreskrift. Friia har rätt att ändra avgifter för
krediten till Låntagarens nackdel om det är motiverat av
ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.
Ändrade avgifter meddelas Låntagaren innan de börjar
gälla.

Kostnader i samband med
försenade betalningar

Vid försenad delbetalning kommer Låntagaren att
debiteras en påminnelseavgift om 60 kr samt en
dröjsmålsränta om 0.08 % per dag som debiteras för vid
var tid gällande förfallet kapitalbelopp till dess full
betalning sker. Låntagaren kan även komma att debiteras
vissa lagstadgade kostnader, exempelvis för
inkassokostnad om f.n. 180 kr, avgifter till
Kronofogdemyndigheten och domstol i enlighet med vid
var tid gällande lagstiftning samt andra kostnader för att
tillvarata Långivarens rätt.
Friia kan också ha rätt att säga upp Låneavtalet i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ja (se punkt 5b nedan).

Förtidsåterbetalning

Låntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar
av lånet i förtid.

Kreditgivarens rätt till
kompensation vid
förtidsåterbetalning

Vid händelse av att en förtida återbetalning görs är
Låntagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta och
andra kostnader för lånet för tiden fram till
återbetalningsdagen.

Rätt att få information om att en
kredit inte beviljas

Om en kreditansökan avvisas har Låntagaren rätt att veta
orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän
ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i
en extern databas har Låntagaren rätt att snarast och
kostnadsfritt meddelas 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

Låntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast
till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Friia inte
avser att ingå ett Låneavtal med Låntagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

Registrering

4finance AB är registrerat hos Bolagsverket med
organisationsnummer 556790-4189.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Bolaget är ett licensierat konsumentkreditinstitut och står
under Finansinspektionens tillsyn ( www.fi.se).
Även konsumentverket utövar tillsyn över Friia rörande
villkoren för kreditgivningen. ( www.konsumentverket.se ).

b) Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten

Låntagaren har rätt att, inom 14 dagar, frånträda Låneavtalet.
Tiden om 14 dagar beräknas från dagen då Låneavtalet
ingicks eller, tidigast från dagen då information om Lånet
kommit Låntagaren tillhanda. Låntagaren kan i så fall lämna
eller skicka ett meddelande till Långivarens kundtjänst på 08525 002 22 eller info@friia.se. Låntagaren ska sedan snarast,
och senast inom 30 dagar från att meddelandet om frånträde
gavs, återbetala nyttjat lån samt upplupen ränta för den
nyttjade perioden.

Den lagstiftning som kreditgivaren
använt som grundval för att
upprätta förbindelsen innan
kreditavtalet ingicks

Svensk lag.

Klausul om tillämplig lagstiftning
för kreditavtalet och/eller behörig
domstol

Svensk lag och svensk allmän domstol.

Språkordning

Information, avtalsvillkor samt eventuell annan information
under Låneavtalets löptid, har Friia för avsikt att
kommunicera på svenska.

c) Beträffande prövning

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

Vid klagomål hänvisas Låntagaren att skriftligen kontakta
Friia enligt angivna kontaktuppgifter på www.friia.se.
Låntagaren kan även skriftligen kontakta Långivarens
Klagomålsansvarig.
Låntagaren kan också vända sig till ARN, Allmänna
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon:
08-508 860 00.

