STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

2016-09-27

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Informationen utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger
det erbjudande som kreditgivaren lämnar under nuvarande marknadsförhållanden. Observera att nedan angivna sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.

1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress
Telefon
E-post
Webbadress
Organisationsnummer

Jula Sverige AB
Box 363, 532 24 SKARA
0511-246 60
julaclub@jula.se
www.jula.se
556944-7856

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
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.

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

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

Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som skall ställas i samband med kreditavtalet.

JulaClub Smart-kort med kredit
Kreditlimit bestäms individuellt per kund. Kreditlimit kan minst vara 1 000 kr och
högst 50 000 kr.
Efter beviljad kredit har kredittagaren möjlighet att utnyttja aktuellt kreditutrymme för inköp
på samtliga försäljningsställen på Jula Sverige AB.
Krediten gäller tills vidare.
Månadsinbetalningar på krediten ska uppnå minst 3% av innevarande skuld per månad,
dock lägst 100 kr. Förfallna avgifter, kostnader och räntor avräknas innan avräkning på
kapitalskulden sker.
Det utnyttjade kreditbeloppet, räntor samt aviavgift.
Exempel kreditlimit 10 000 kr, e-faktura, kredittid 12 månander:
Beräknat på halva kreditbeloppet: 5 473 kr
Beräknat på hela kreditbeloppet: 10 947 kr
Krediten beviljas utan säkerhet.

3. Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

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?

Rörlig ränta f.n. 17,04 %
EXEMPEL
Kreditlimit: 10 000 kr
Kreditmånader: 36 månader
Ränta: 17,04 %
Aviavgifter: 17 kr
Effektiv ränta: 22,43 %
Aviavgift: 0 kr (om du har e-faktura)
Effektiv ränta: 18,44 %
NEJ
NEJ

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Härtill hörande kostnader
Andra kostnader i samband med kreditavtalet
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.

Aviavgift 17 kr vid ev. avbetalning.
Ingen aviavgift om du har e-faktura.
Jula Sverige AB äger rätt att ändra de allmänna villkoren, räntesats för krediten samt avgifter.
Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader. Räntesatsen för
kredit får höjas endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för Jula Sverige AB, eller andra kostnadsförändringar som Jula Sverige
AB inte kunde förutse när krediten lämnades. Jula Sverige AB äger även rätt att ändra räntesatsen för det fall ändringar av referensräntan sker.
Vid betalningsförsening och betalning understigande lägsta inbetalning enligt månadsfaktura
eller e-faktura debiteras en förseningsavgift på f.n. 50 kr. För det fall fordran överlämnas till
Inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
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 kreditavtal. Denna bestämmelse är inte
tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

JA
JA
Vid beviljande och övervakning av kreditlimit tas kreditupplysning. Du blir underrättad om
detta genom mottagande av en så kallad omfrågad kopia från upplysningsföretaget Soliditet.

JA

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför
domstol. Om du är fortsatt missnöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden med en skriftlig ansökan.

Organisationsnummer: 556944-7856
Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts. Notera att utgångspunkten är att
ångerfristen börjar löpa då avtalet ingås, under förutsättning att kredittagaren tagit del av
kreditavtalet. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas. Jula Sverige AB skall meddelas att ångerrätten åberopas muntligt per telefon eller skriftligt. Lån/krediter med upplupen ränta skall återbetalas snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Jula Sverige AB
tog emot meddelande om åberopande av ångerrätt. Eventuella kostnader som Jula Sverige
AB kan drabbas av i samband med att ångerrätten utnyttjas kan påföras konsumenten.
Klagomål kan lämnas till Jula Sverige AB
E-post: julaclub@jula.se
Telefon: 0511-246 60
Fax: 0511-246 21
Brev: Jula Sverige AB, Box 363, 532 24 SKARA

Kampanjköp
Vid kampanjköp gäller ränte- samt betalningsvillkor enligt vid kampanjköpet angivna villkor eller särskilt för kampanjköpet upprättad handling med
angivande av ”Tilläggsvillkor för kampanjköp”. Där inte annat särskilt anges i ”Tilläggsvillkor för kampanjköp” gäller villkoren för JulaClub Smart.

