1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:

ViaConto Sweden AB
556819-6041
Holländargatan 27
11359 STOCKHOLM

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kortfristig blancokredit utan säkerhet med
bunden ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet

500 - 10 000 Kr.

Villkoren för krediten

Över 18 år
Folkbokförd i Sverige med en fast adress Ej
skyddad identitet
Ej satt under förvaltarskap
Ingen aktiv skuld hos Kronofogden eller
misskötta betalningar hos andra kreditgivare
Inneha eget privatkonto i svensk bank
Inneha på Låntagaren registrerat
mobiltelefonnummer
Inneha e-legitimation
Låntagaren skall vidare klara sedvanlig
kreditprövning

Kreditavtalets löptid

30, 60 eller 90 dagar.
Låntagaren har möjlighet att förlänga det
ursprungliga Låneavtalet genom att betala en
förlängningsavgift innan den ursprungliga
förfallodagen. Låntagaren kan förlänga
Låneavtalet i 14 eller 30 dagar.
Förlängningsavgiften för respektive
förlängningstillfälle framgår av vid var tid
gällande prislista som finns på Låntagarens
användarprofil på ViaContos webplats.
Långivaren har rätt att begränsa antal
förlängningstillfällen.

Det totala belopp som du ska betala

Lånet återbetalas via autogiro. Om autogiro
dragningar har inte kunnat genomföras,
återbetalar låntagaren lånet till av ViaConto
anvisat bankgiro eller plusgirokonto, alternativt
SWISH nummer.
Förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället,
på faktura samt visas under Låntagarens profil
på ViaContos webbplats.
Nedan följer representativa exempel på
lånekostnaden: 1000 kr i 30 dagar har ett fast
räntebelopp på 250 kr. Summa att betala 1250 kr
3000 kr i 30 dagar har ett fast räntebelopp på
450 kr. Summa att betala 3450 kr
6000 kr i 60 dagar har ett fast räntebelopp på
1425 kr. Summa att betala 7425 kr.

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella
kostnader i samband med krediten.

3. Kreditkostnader
Kreditränta

Om lånet återbetalas i tid, utgår inga andra
avgifter eller kostnader förutom avtalat
räntebelopp som redovisats på ansökan om lån.
Räntor och eventuella avgifter för respektive lån
redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället,
i låneavtalet samt på fakturan.

Effektiv ränta

Jämförelsetabell för effektiv ränta
Enkel
Löptid
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan Belopp
årsränta
av det samlade kreditbeloppet.
1000
30 dagar
304%
30 dagar
212%
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra 2000
olika erbjudanden.
3000
30 dagar
183%
4000
30 dagar
183%
5000
30 dagar
183%
6000
30 dagar
183%
4000
60 dagar
190%
8000
60 dagar
190%
10 000
60 dagar
190%
4000
90 dagar
160%
8000
90 dagar
160%
10 000
90 dagar
160%
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?
Kostnad i samband med försenade betalningar

Effektiv
ränta
1410%
611%
448%
448%
448%
448%
475%
475%
475%
333%
333%
333%

Nej
Nej
Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid
har ViaConto rätt att ta ut en påminnelseavgift
om 60 kr för skriftlig påminnelse, en
förseningsavgift enligt vid var tid gällande
prislista, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta på det
förfallna beloppet till dess att full betalning har
erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per
månad, d.v.s. 30% per år.
Låntagaren är skyldig att ersätta Långivaren för
inkassokrav med f.n.180 kr eller det högre
belopp som fastställs enligt inkassolagens
bestämmelser samt eventuellt andra avgifter för
indrivning av skuld som fastställts enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Enligt Konsumentkreditlagen har Låntagaren
ångerrätt avseende ingånget låneavtal.
Ångerfristen är 14 dagar från dagen då
låneavtalet ingicks. I det fall Låntagaren vill
åberopa sin ångerrätt skall detta meddelas
ViaConto skriftligen eller via telefon. Låntagaren
skall därefter snarast och senast inom 30 dagar
återbetala till ViaConto hela lånebeloppet samt
upplupen ränta räknat från och med den dag då
Låntagaren fick tillgång till lånet till och med den
dag då det återbetalas.

Förtidsåterbetalning

Låntagaren har rätt att betala tillbaka hela
skulden före den avtalade förfallotiden.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtids- återbetalning

Vid förtida återbetalning utgår upplupen ränta
framtill återbetalningsdagen.

Sökning i en databas

Kreditprövning behandlas av Creditsafe i Sverige
AB. Om en kreditansökan avvisas på grundval av
en sökning i en databas meddelar ViaConto
genast och kostnadsfritt 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 kreditavtal. Denna
bestämmelse är inte tillämplig om ViaConto vid
tidpunkten för begäran inte avser att ingå
kreditavtalet med dig.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Den berörda tillsynsmyndigheten

Det är Konsumentverket och Finansinspektionen.
Konsumentverket utövar tillsyn över ViaConto
rörande villkoren för kreditgivningen.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

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

Synpunkter och klagomål samt reklamationer till
ViaConto kan göras på följande sätt:
Via telefon: 075 75 75 023
Via e-post: klagomal@viaconto.se
Per post: ViaConto Sweden AB
Klagomålsansvarig Holländargatan 27 113 59,
Stockholm
Låntagaren kan även vända sig till ARN,
Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon: 08-508 860 00. Vid tvist
mellan långivare och låntagare där
överenskommelse ej kan nås har parterna rätt att
få tvisten prövad i svensk domstol. Låntagaren
kan även få kostnadsfri rådgivning av
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
www.konsumenternas.se, eller vända sig till
Konsumentverket www.konsumentverket.se.

