
ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR. Låneavtal nr _____
Datum: _____

Avtal mellan:

Kreditgivaren
Namn: Creditstar Sweden AB

Organisationsnummer: 556842-9707

Adress:
c/o Regus Norra Bantorget, Olof Palmes gata 29,
våning 4, 111 22 Stockholm

Telefon: 08 525 008 59

E-post: kundtjanst@creditstar.se

och

Lånetagaren
Namn: _____

Personnummer: _____

Adress: _____

Telefon: _____

E-post: _____

1 BAKGRUND

1. Creditstar Sweden AB (”Långivaren”) tillhandahåller lån till privatpersoner efter ansökan elektroniskt via Långivarens
webbsida, www.creditstar.se, eller genom att kontakta kundtjänst (”Låntagaren”). Priser och avgifter för Långivarens
tjänster framgår av prislista på Långivarens hemsida. Alla nya låntagare som ansöker om lån måste ta del av och
godkänna dessa allmänna lånevillkor (”Lånevillkoren”) innan låneansökan kan genomföras och kreditavtal ingås.

2 LÅN

2.1 Efter att Låntagaren fullbordat ansökan och godkänt Lånevillkoren samt att Långivaren inhämtat en
kreditupplysning avseende Låntagaren kan Låntagaren beviljas ett lån från Långivaren (”Lånet”). Genom sin ansökan
godkänner Låntagaren dels att en kreditupplysning avseende Låntagaren inhämtas dels, förutsatt att Lånet beviljas,
dessa Lånevillkor. Genom att Långivaren beviljar Låntagarens ansökan ingås ett kreditavtal, se punkt 3.6 nedan.

2.2 För att kunna prövas för och därmed beviljas Lånet måste Låntagaren ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och
ha ett svenskt personnummer. För att beviljas Lånet måste Låntagaren dessutom uppfylla av Långivaren och enligt
gällande lag uppställda krav på återbetalningsförmåga. Om Lånet inte beviljas, så meddelas kunden om detta.

2.3 Utbetalning av lånet sker inom en arbetsdag efter att Lånet godkänts enligt punkt 3.5 nedan, till ett av konto som
angivits av Låntagaren.

2.4 Långivaren äger rätt att inte behöva ange skäl till varför en låneansökan avslås.

2.5 Låntagaren kan endast ha ett lån hos Långivaren i taget.



3 LÅNEPRODUKTER

3.1 För att kunna ta del av Långivarens låneprodukter och ansöka om Lånet måste Låntagaren registrera sig för ett
användarkonto på Långivarens webbplats, www.creditstar.se samt lämna all den information som efterfrågas och anges
som obligatorisk.

3.2 Låntagaren ansvarar för att den information som Låntagaren lämnar Långivaren är korrekt och åtar sig att meddela
Långivaren utan dröjsmål eventuella ändringar av den information som Låntagaren lämnat.

3.3 Villkor för användarkontot återfinns på Långivarens webbplats, www.creditstar.se.

3.4 Genom att registrera sig för ett användarkonto har Låntagaren möjlighet att ansöka om en Högkostnadskredit med
de generella lånebelopp, löptider och återbetalnings intervaller som framgår av Långivarens hemsida www.creditstar.se.

3.5 Låntagaren väljer något av de lånebelopp som Långivaren erbjuder för Högkostnadskrediter. De specifika
lånebelopp och löptider som Låntagaren slutligen ges möjlighet att välja emellan framgår meddelas Låntagaren genom
de ”Särskilda Lånevillkor” som tillsändes Låntagaren efter Långivarens behandling av Låntagarens låneansökan.

3.6 Efter att Låntagaren meddelat Långivaren val av lånebelopp och löptid samt därigenom godkänt de Särskilda
Lånevillkoren, fattar Långivaren slutligt beslut om huruvida Lånet skall beviljas.

3.7 Den ränta som Låntagaren ska betala för Lånet enligt punkt 4 nedan följer av Låntagarens val av låneprodukt,
lånebelopp och löptid för Lånet.

4. RÄNTA

4.1 Låntagaren skall till Långivaren betala ränta beräknad på vid varje tid utestående kreditbelopp, från och med
utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten i enlighet med de Särskilda Lånevillkoren.

5 ÅTERBETALNING

5.1 Lånet ska återbetalas enligt bestämmelserna i dessa Allmänna Lånevillkor och i de Särskilda Lånevillkoren, dock
att Lånet i sin helhet är reglerat senast på förfallodagen genom inbetalning på av Långivaren anvisat bank- eller
postgirokonto. Försenad återbetalning kan påverka Låntagarens kreditvärdighet och möjligheten att beviljas lån i
framtiden.

6 DRÖJSMÅL

6.1 Om betalning av Lånet ej fullgörs i tid, skall Låntagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess
att full betalning är Långivaren tillhanda. Dröjsmålsräntan uppgår till 40 % nominell ränta per år på kapitalbeloppet.

7 ANDRA AVGIFTER

7.1 Låntagaren är skyldig att ersätta Långivaren en påminnelseavgift om 60 kr om betalningen inte är Långivaren
tillhanda på förfallodagen samt en avgift om 180 kr för inkassokrav eller ett högre belopp som kan följa av förordning
(1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av avbetalningsplan med 170 kr eller ett
högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Härutöver kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes
rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

7.2 Uppläggningsavgift á 399 kr är inkluderad i den första månadsbetalningen. 49 kr månatligt administrationsavgift
debiteras och betalas vid varje återbetalningstillfälle.

8 FÖRTIDSINLÖSEN



8.1 Låntagaren har rätt att när som helst betala hela Lånet i förtid. Låntagaren ska, utöver det lånade beloppet, betala
eventuella kostnader enligt punkt 7, 8 och 9 samt upplupen ränta för Lånet fram till tidpunkten för betalningen, men inte
för tiden därefter. Vid förtidsinlösen skall kunden kontakta Långivarens kundtjänst.

9 LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

9.1 Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande
omständigheter föreligger.

a. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av
lånefordran.

b. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av
lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

c. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

d. Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt
undandrar sig att betala lånet.

9.2 Vill Långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a. till c. ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från
den tidpunkt då långivaren skickat meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren, eller att
låntagaren på annat vis får kännedom om uppsägningen av Lånet.

9.3 Har Långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a. till c. ovan är låntagaren inte skyldig att betala i
förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt
de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d. genast efter
uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse
undgått uppsägning enligt någon av punkterna a. till d. äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse.

9.4 Vidare har Långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att
Låntagaren använder Lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera
brottslighet.

10 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

10.1 Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt
Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Avbeställning ska ske genom att kunden personligen
kontaktar Långivarens kundtjänst eller lämnar ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift
om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer och mobiltelefonnummer, datum samt
Låntagarens underskrift. Om avbeställning sker ska Låntagaren betala till Långivaren kapitalet och upplupen ränta på
detta kapital från och med det datum då krediten utnyttjades till och med det datum då kapitalet återbetalas, utan
onödigt dröjsmål men senast 30 kalenderdagar efter det att meddelandet om att konsumenten frånträder avtalet har
sänts till kreditgivaren. Räntebeloppet ska beräknas på grundval av den kreditränta som avtalats.

11 ÖVERLÅTELSE AV KREDIT

11.1 Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta
kreditavtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Långivarens medgivande krävs däremot om
betalningsansvaret ska övertas av annan.

12 MEDDELANDE

12.1 Utöver punkt 3 ovan är Låntagaren skyldig underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post
och andra kontaktuppgifter utan dröjsmål.



12.2 Låntagaren godkänner att all korrespondens från Creditstar till Låntagaren går till Låntagarens registrerade e-
postadress. Den registrerade e-postadressen är den adress som Låntagaren uppger i sina kontoinställningar.

13 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

13.1 Användaren accepterar Creditstars personuppgiftsavtal.

14 MISSBRUKSREGISTRERING

14.1 Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister för fall då lånet sägs upp, grovt eftersatt
betalningsskyldighet eller om kredit beviljats på oriktiga förutsättningar.

15 BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR

15.1 Långivaren ansvarar inte för skada som orsakats direkt eller indirekt av tredje part eller Långivarens
tjänsteleverantörer så som banker mm. hänförlig till att Lånet ej betalas ut inom den tid eller till det belopp som
stipuleras av dessa Lånevillkor eller av de Särskilda Lånevillkoren.

15.2 Långivaren ansvarar under inga omständigheter för skada hänförlig till att kredit inte beviljas.

15.3 Långivaren ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagstiftning, svensk eller utländsk
myndighets åtgärd, force majeure, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lock-out eller annan liknande
omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott eller lock-out gäller även om Långivaren själv är föremål för eller
vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Långivaren om Långivaren varit
normalt aktsam. Långivaren ansvarar inte för skada som orsakats av tredje part eller Långivarens tjänsteleverantörer så
som banker mm.

15.4 Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som
anges i punkt 16.3 ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är Långivaren till följd av omständighet
som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta
endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Långivaren ansvarar inte heller då Långivaren handlar i enlighet med
svensk lag eller EU-rätt.

16 ÖVRIGT

16.1 Svensk rätt skall tillämpas på lånet. Eventuella tvister gällande lånet prövas av allmän domstol.
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