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Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Långivarens namn och kontaktuppgifter
Långivare
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Fax
Webbadress

SevenDay Bank (Express Bank Sverige Filial)
Box 1171, 164 26 Kista
Kista Science Tower
0770 - 17 77 70
kundcenter@sevenday.se
0770 - 17 77 99
www.sevenday.se

2. Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten
Typ av kredit

Det sammanlagda lånebeloppet:
Detta är den övre kreditlimiten som ställs till förfogande genom 
låneavtalet. 

Villkoren för utnyttjandet av lånet:

 

 
Låneavtalets löptid

Avbetalningar och vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika 
fordringar.

Det totala belopp som Låntagaren skall betala.
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga 
kostnader i samband med lånet.

Lån utan säkerhet

kr
 

För uttag av lånet krävs att låntagaren har undertecknat 
låneavtalet och att övriga eventuella villkor för uttag av lånet 
eller av en del av detta, har uppfyllts. 
Långivaren har rätt att neka uttaget av lånet, eller del av 
det, om det föreligger en förfallogrund enligt villkoren för 
lånet, låntagaren har lämnat in ansökan om skuldsanering 
till domstol eller om låntagaren har fått en anteckning om 
betalningsanmärkning efter det att lånet beviljats.

månader 

Låntagaren måste betala följande: 
kr 
inbetalningar 
Betalning om minst kr, 
ska betalas senast den 28:e i varje månad.
Långivaren har rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning 
förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på 
kapitalskulden sker.

Det totala beloppet som Låntagaren ska betala:
kr

3. Kreditkostnader
Låneränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för 
låneavtalet

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det 
samlade lånebeloppet.
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 säkerhet för krediten 
- någon annan kompletterande tjänst?

Andra kostnader i samband med låneavtalet

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

Rörlig ränta % (nominell ränta).

%
 

 

Nej 
 
 
 

Uppläggningsavgift: kr

Låntagaren kommer att debiteras: 
•	 Påminnelseavgift: 
•	 Förseningsavgift: 
•	 Dröjsmålsränta:	ordinarie	ränta	+	12	procentenheter		 
 för uteblivna betalningar



4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Förtidsåterbetalning
Hel eller delar av lånet kan återbetalas i förtid när som helst

Sökning i en databas
Om en låneansökan avvisas på grundval av en sökning 
i en databas måste långivaren genast och kostnadsfritt 
meddela sökande resultatet av sökningen. Detta gäller inte 
om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt 
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och 
säkerhet

Rätt till att få ett utkast till ett låneavtal
Låntagaren har rätt att på begäran få en kopia av ett utkast till ett 
låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om långivaren vid 
tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig 

Den tid långivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit 
innan avtalet ingåtts

Ja

Ja, låntagaren kan alltid återbetala lånet i förtid.
 

SevenDay Bank inhämtar kreditupplysning från Bisnode AB och 
UC AB.
 
 
 
 

Ja
 

Denna information gäller från och med datum när ansökan 
gjordes till och med

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Beträffande långivaren

Registrering/organisationsnummer

Tillsynsmyndighet

Utnyttjande av ångerrätten

Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att
upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks.

Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/
eller behörig domstol.

Språk

Klagomålshantering utanför domstol

SevenDay Bank (Express Bank Sverige Filial)

516406 – 1102

Danska Finanstilsynet

Låntagaren har ångerrätt och kan i sådant fall avbeställa lånet
inom fjorton (14) dagar från det att låneavtalet ingicks. 
Kontakta Sevenday Bank på ovan angivna kontaktuppgifter.
Avbeställning ska ske genom att Låntagaren lämnar eller sänder
ett meddelande till Långivaren. Om avbeställning sker skall
Låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det
att avbeställningen skedde betala tillbaka lånebeloppet.
Låntagaren är skyldig att betala ränta på lånet från dagen då
Låntagaren	fick	tillgång	till	lånebeloppet	till	dess	lånebeloppet
har återbetalats. Uppläggningsavgift och andra avgifter för
krediten - dock inte påminnelse-, förseningsavgift och dylika
avgifter, återbetalas av Långivaren inom 30 dagar.

Svensk lag

Svensk lag och svensk domstol

Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på
svenska.

Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till
Långivarens klagomålsavdelning, www.sevenday.se
eller telefon 0770-17 77 70. Alternativt vända sig till:
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23, Stockholm,
telefon 08-555 017 00.


