Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt
1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
Kredittyter

Erik Penser Bank AB

Adresse

Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige

Telefonnummer

(+46) 8 463 80 00

E-postadresse

info@penser.se

Nettadresse

www.penser.se

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt

Nedbetalingskreditt av typen annuitetslån. Usikret forbrukslån for å
refinansiere eksisterende lån.

Samlet kredittbeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort
tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.

Maksimalt 200 000 NOK. Eksakt beløp angis ved inngåelse av
kredittavtalen.

Vilkår for utnyttelse av kreditten
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

Du skal ha signert kredittavtalen og oppfylt dens vilkår. Bevilget
kredittbeløp utbetales direkte til din tidligere långiver senest tre
arbeidsdager etter at kredittavtalen trer i kraft og dens vilkår er
oppfylt.

Kredittavtalens varighet

Maksimalt 10 år. Eksakt løpetid angis ved inngåelse av kredittavtalen.

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt

Ved fast annuitet nedbetales kredittbeløpet gjennom faste
månedlige betalinger inklusive renter og gebyrer. Antallet
nedbetalinger og størrelsen på disse er avhengig av det totale
kredittbeløpet og angis ved inngåelse av kredittavtalen.
Avdrag forekommer i følgende rekkefølge: Rente, kostnader for
kreditten, eventuelle purregebyr og forsinkelsesrente, og deretter
kapitalbeløp. Hvis du har flere utestående saldoer med forskjellige
nominelle renter, vil betalinger utover summen av månedens
minimumsbeløp allokeres til kreditten med høyest nominell rente.

Det samlede beløpet som skal betales
Dette betyr beløpet for lånt kapitalbeløp pluss renter og eventuelle
kostnader knyttet til kreditten.

Summen av det samlede kredittbeløpet og de samlede
lånekostnadene. Det beløpet du skal betale hver måned fremgår
av din faktura.

3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse
på kredittavtalen

Flytende rente 3.95%–19.9% årlig rente (nominell rente). Din rente
angis ved inngåelse av kredittavtalen.

Effektiv årlig rente (EÅR)

Effektiv rente er 11.44% basert på et representativt eksempel med
kredittbeløp på 13 000 NOK over 2 år, en nominell rente på 10.88 %
Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av og delbeløp på 605 NOK per måned. Totalkostnad 14 525 NOK.
det samlede kredittbeløpet. Den effektive årlige renten er tatt med
Den effektive renten kan aldri overskride 22.01%.
her for å gjøre det enklere å sammenligne ulike tilbud.
Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på
de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?

Nei
Nei

Andre kostnader som følger av kredittavtalen

Utover rentekostnadene er kredittaker skyldig i å betale erstatning til
kredittyteren for de kostnader som kredittyteren har for kreditten.
Følgende kostnadserstatninger tas ut i følge av vilkårene for
kredittavtalen, f.t.:
Etableringsgebyr: 0 NOK
Maksimal administrasjonsgebyr: 0 NOK (individuell rabatt utgår)

Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet
til kredittavtalen kan endres

Renten og andre gebyrkostnader kan økes med to måneders
varsel. Kredittyteren får bare endre rentesatsen til kredittakerens
ulempe i den utstrekning som det motiveres av kredittpolitiske
beslutninger, endrede lånekostnader for Erik Penser Bank, eller
andre kostnadsforandringer som kredittyter ikke hadde skjellig
grunn til å forutse da kreditten ble innvilget. Se punkt 8 i Generelle
Vilkår.

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger

Ved forsinket betaling fortsetter den rente som er avtalt i
kredittforholdet å løpe. Du vil også bli pålagt å betale kostnader i
samsvar med de til enhver tid gjeldende satser i inkassoforskriften
for manglende betalinger, f.t.:

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og
gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.

Purregebyr: 35 NOK
Inkassovarsel: 35 NOK

4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett

Ja

En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14
kalenderdager.
Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller
delvis.
Informasjonssøk i en database

Ja. Kreditten kan når som helst innfris i sin helhet. Kredittyter krever
ingen kompensasjon ved førtidsbetaling, men du er skyldig å betale
renter og andre kostnader frem til førtidsbetalingen.

Det gjøres en kredittsjekk av deg i forbindelse med lånesøknaden.
Gjenpartsbrev med opplysningene som er innhentet under
kredittsjekken vil bli sendt fra kredittopplysningsselskapet, og vil
foregå elektroniskt hvis det er mulig.

Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten
omkostninger om resultatet av et informasjonssøk i en database
dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt
informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi
slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom
dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
Rett til et utkast til kredittavtale
Ja, vennligst kontakt Anyfin AS via telefon eller øvrige kanaler.
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av
utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse
dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å
gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren
I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysningene som er gitt
før avtalen inngås

Disse opplysningene gjelder fra og med 31.03.2022 og gjelder inntil
videre under forutsetning at det ikke forekommer rente- eller
gebyrendringer i perioden.
Et kredittilbud er gyldig frem til søkt kreditts forfallsdato, men som
lengst 7 dager etter at tilbudet ble sendt. Kredittyteren har rett til å
gjøre om eller kalle tilbake tilbudet ved endrede økonomiske
forutsetninger hos lånesøker.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
a) Vedrørende kredittyter:
Kredittyters representant i den medlemsstaten der forbrukeren er
bosatt

Anyfin AS, finansagent til Erik Penser Bank AB

Adresse

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo

Telefonnummer

81 50 30 50

E-postadresse

hello@anyfin.com

Registrering

Erik Penser Bank AB er registrert i det svenske selskapsregisteret
(Bolagsverket) med organisasjonsnummer 556097-8701.

Tilsynsmyndighet

Den svenske Finansinspektionen, https://www.fi.se/. Adress: Box
7821, 103 97 Stockholm, Sverige.

b) Vedrørende kredittavtalen:
Utøvelse av angreretten

Kontakt Anyfin AS på de ovenstående kontaktopplysningene.

Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering
av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås.

Norsk lovgivning.

Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevant
for kredittavtalen.

Norsk lovgivning, særskilt Lov om finansavtaler og finansoppdrag
(finansavtaleloven) og Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved
fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Språkordning

Opplysninger og kontraktsvilkår skal gis på norsk. Kredittgiveren
tilbyr, via Anyfin AB, kundeservice på norsk under arbeidstider. Hvis
Kredittakeren fremfører en klage forbeholder Kredittgiveren seg
retten til å besvare klager på svensk eller engelsk.

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og
erstatningsordning

Klager bør fremføres til kundeservice via telefon eller noen av de
øvrige kanalene. Mulighet finnes også for å kontakte
Klagehåndteringsansvarlig via e-post iwanttocomplain@anyfin.com
eller via brev til Klagehåndteringsansvarlig, Anyfin AS, Tollbugata 8,
0152 Oslo. Kredittakeren kan også henvende seg til Kredittgiverens
klageansvarlig. Klagen skal sendes skriftlig dersom sakens natur ikke
fører til noe annet og sendes enten til klagomal@penser.se eller til
Erik Penser Bank, klageansvarlig, Box 7405, 103 91 Stockholm,
Sverige.
Er kredittaker fortsatt misfornøyd kan hun eller han også bringe
tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen inn for

Finansklagenemnda for uttalelse, når Finansklagenemnda er
kompetent i tvisten og Kredittakeren har saklig interesse i å få
Finansklagenemndas uttalelse. Henvendelser rettes til
Finansklagenemnda Bank, postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, tlf 23 13
19 60. Finansklagenemnda har ikke myndighet til å ta avgjørelser
med juridisk bindende virkning for partene. Aktuelle vurderinger og
avgjørelser er kun rådgivende og Finansklagenemnda har skriftlig
saksbehandling. For nærmere informasjon se
www.finansklagenemda.no

