
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare Svea Ekonomi AB (publ)

Organisationsnummer 556489-2924

Adress Evenemangsgatan 31

169 81 Solna

Telefon 08-735 90 00

Webbadress svea.com

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Konto- eller delbetalningskredit som kan användas av konsumenter vid betalning i butiker som samarbetar med  
Svea Ekonomi.

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

Det sammanlagda kreditbeloppet utgörs av de köp som genomförts av konsumenten vid var tid beviljat kredit-
utrymme. Kreditutrymmet bestäms genom kreditprövning vid varje nytt köp.

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Konsumenten kan använda krediten i samband med köp hos butiker som samarbetar med Svea Ekonomi förutsatt att 
det samanlagda kreditbeloppet godkänns. Krediten lyfts i samband med att ett köp till motsvarande belopp har  
beviljats och genomförts. 

Kreditavtalets löptid
Krediten löper på obestämd tid tills dess den är återbetald. Konsumenten har rätt att säga upp kreditavtalet med 
omedelbar verkan. Kreditgivaren har rätt att säga upp kreditavtalet med två månaders uppsägningstid. Kreditgviaren 
har även rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan om kvarvarande skuld saknas och 12 månader förflutit 
från tidpunkten då kredittagaren senast utnyttjat krediten.

Avbetalningar och i förekommandefall, i vilken ordning dessa  
ska fördelas

Fullföljer konsumenten villkoren för kampanjköp ska betalning av krediten ske enligt de villkor som angivits vid köp-
tillfället. Antal avbetalningar och beloppens storlek anges i samband med köpet och /eller i konsumentens kontoavtal.

Vid konto och kontokreditavtal med generella villkor är lägst belopp att betala 3% av den utestående skulden, dock 
lägst 100 kr. Antalet betalningar baseras på storleken av inbetalningarna. Inbetalning sker månadsvis.
Betalningen avräknas i följande ordning: ränta, avgifter och kostnader, amortering. 

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

Det totala beloppet som ska betalas anges på den kontoavin som månadsvis skickas till konsumenten. Det totala 
beloppet består av kapital, ränta, samt eventuellt avgifter. 

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller tjänst 
eller är kopplad leveranser av specifika varor eller tillhandahållande 
av en tjänst.

Kredit beviljas endast i samband med köp av varor och utgör betalningsanstånd för den specifika varan. 

Varans/tjänstens namn, kontantpris Varans namn och kontantpris framgår av orderbekräftelsen från butiken

3. Kreditkostnad

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

Generella villkor för köp mot konto och kontokredit: 
Generella villkor gäller när kampanjvillkor inte träffats. 
Generella villkor gäller när avtal för kampanjvillkor träffats 
men inte följts. 
Ränta: f.n 19,75% 
Administrationsavgift: 29 alt 45 kr/mån
Uppläggningsavgift: 0 kr

Krediträntan är rörlig och kan ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, 
ändrade upplåningskostnader, andra kostnader som kreditgivaren inte skärligen kunde förutse 
när krediten beviljades.

Kampanjvillkor:

Betalningsvillkor Uppläggningsavgift Adm. avgift Ränta

3 månader 95/195 kr 29/45 kr 0%

6 månader 195/295 kr 29/45 kr 0%

12 månader 295/395 kr 29/45 kr 0%

24 månader 395/495 kr 29/45 kr 9,95%

Kampanjvillkor gäller när konsumenten vid köptillfället har valt att delbetala enligt kampanjvillkor. 
Villkoren gäller endast för det aktuella köpet och om konsumenten följer den valda kampanjplanen. 
Följer inte konsumenten villkoren för kampanjplanen börjar de generella villkoren för köp mot 
konto/kontokredit att gälla.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det 
samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig 
jämföra olika erbjudanden. 

Köp mot konto och kontokredit: 
Exempelkredit 1:
Varuköp 10 000 kr, uppläggningsavgift 0 kr, administrationsavgift 29 kr
Ränta 19,75%
Kostnad per år vid 3% amortering: 5 089 kr
Genomsnittlig månadsbetalning 425 kr
Den effektiva årsräntan blir vid 3% amortering 26,51%
Exempelkredit 2: 
Varuköp 10 000 kr, uppläggningsavgift 0 kr, administrationsavgift 45 kr ränta 19,75%. 
Kostnad per år vid 3% amortering: 5 281 kr.
Genomsnittlig månadsbetalning 442 kr 
Den effektiva årsräntan blir vid 3% amortering 29,27%

Köp mot kampanjvillkor:
Exempelkredit 1: 
Varuköp 10 000 kr, uppläggningsavgift 295 kr, 
Ränta 0%, administrationsavgift 29 kr, löptid 12 månader. 
Den totala kostnaden blir 10 643 kr och månadsbelopp att betala blir 887 kr. Den effektiva räntan motsvarar 12,70%
Exempelkredit 2:
Varuköp 10 000 kr, uppläggningsavgift 395 kr, 
Ränta 0%, administrationsavgift 45 kr, löptid 12 månader. 
Den totala kostnaden blir 10 935 kr och månadsbelopp att betala blir 911 kr. Den effektiva räntan motsvarar 18,98%
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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 kredit -
givaren ska de inte inkluderas i den  effektiva räntan.

Nej. Krediten erhålls utan krav på tilläggstjänster

Härtill hörande kostnader

Konsumenten betalar en kostnad för upprättandet av krediten vid kontokreditavtalets ingående. Denna avgift benämns i 
kontokreditavtalet som uppläggningsavgift, vidare skall en månatlig administrationsavgift erläggas så länge skuld finns. 
Kreditgivaren äger rätt att när som helst under kredittiden ändra avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat 
eller minskat för den åtgärd avgiften avser att täcka.

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

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid, ska kontohavaren betala dröjsmålsränta beträffande det 
förfallna beloppet till dess full betalning av förfallen skuld sker. Dröjsmålsränta beräknas med 2% per påbörjad månad. 
Vid försenad eller bristfällig betalning kommer även en kredit som har sin grund i ett kampanjköp att bli föremål för 
räntedebitering enligt generell årsräntesats f.n. 19,75 %. Dessutom kan påminnelseavgift f.n. 60 kr, förseningsavgift f.n. 
145 kr, övertrasseringsavgift f.n. 85 kr utgå. Kontohavaren ska även ersätta kreditgivaren för kostnader för att bevaka och 
driva in fordran hos kontohavaren om så krävs. Utebliven betalning kan medföra att kreditgivaren har rätt att säga upp 
krediten till betalning i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Enligt konsumentkreditlagen har du som kontohavare ångerrätt på ditt
avtal. Ångerfristen är 14 dagar.

Förtidsbetalning 
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

Kontohavaren har rätt att när som helst avsluta krediten genom att
förtidsbetala kvarvarande skuld

Sökning i 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.   

Kreditkontroll görs genom kreditgivarens interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysnings företag. 
Om kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer kredittagaren/ kredit-
tagarna få information om vilket bolag uppgifterna lämnats från. 

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
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 
kreditavtalet med dig. 

Ja. Kontakta Svea Ekonomi AB (publ) på 08-514 931 13

5. Ytterligare information gällande distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
Registrering

Svea Ekonomi AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556489-2924.

Den berörda tillsynsmyndigheten Svea Ekonomi AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn.

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) har du som kredittagare ångerrätt av ditt kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar 
och räknas från den dag då lånedokumenten är dig tillhanda. Ångerrätten utnyttjas genom att du skickar skriftligt med-
delande till Svea Ekonomi AB (publ), 169 81 Solna eller ringer till Svea Ekonomi AB (publ) på 08-514 931 13. 

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att  
upprätta förbindelser med dig innan kreditavtal ingicks Svensk lag tillämpas på avtalet. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 
och/eller behörig domstol

Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. 
Språkordning: Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.

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

Svea följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering. Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med 
hanteringen av våra tjänster. Klagomål ska i förstahand lämnas skriftligen.
E-post: klagomal@svea.com 
Telefon: 08-514 931 13. 
Post: Svea Ekonomi AB (publ)
Klagomål
169 81 Solna

Du kan också be att få ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea Ekonomi. Är du fortsatt missnöjd kan du vända dig 
till ARN, 
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
telefon 08-508 860 00 
(www.arn.se). 

Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå. 
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se 

Svea Ekonomi AB (publ) följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea 
Ekonomi kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om en kund anmält 
en tvist dit.
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