SÄRSKILDA VILLKOR / STANDARDISERAD EUROPEISK
KONSUMENTKREDITINFORMATION
Creditstar Sverige AB med säte i Stockholm.
1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH
KONTAKTUPPGIFTER
Kreditgivare:
Adress:

Creditstar Sweden AB
c/o Regus Norra Bantorget, Olof Palmes gata 29,
våning 4, 111 22 Stockholm

Telefon:

08 525 008 59

E-post:

kundjanst@creditstar.se

Webbadress:

www.creditstar.se

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN
Typ av kredit

Lån utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet

_____
För uttag av krediten krävs att Låntagaren har
undertecknat kreditavtalet och att övriga eventuella
villkor för uttag av krediten eller av en del av denna har
uppfyllts.
Kreditgivaren har rätt att neka uttaget av Lånet eller den

Villkoren för kredit nyttjandet

del av den om det föreligger en förfallogrund i enlighet
med villkoren för krediten, Låntagaren har lämnat in
ansökan om skuldsanering till domstol eller om
Låntagaren har fått en anteckning om
betalningsanmärkning efter det att krediten beviljats.
Utbetalning av beviljat kreditbelopp sker till det
bankkonto som Låntagaren angivit.

Kreditavtalets löptid

_____ dagar
Du måste betala följande:
_____ var 30-onde dag Ränta och/eller avgifter ska
betalas på följande sätt:
Ordning i vilken betalning bokförs –
1. Kronofogdemyndighetens avgifter

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

2. Creditstar Sverige AB avgifter vid ansökan om
betalningsföreläggande
3. Påminnelseavgift
4. Inkassoavgift
5. Dröjsmålsränta
6. Uppläggningsavgift
7. Ränta
8. Kapitalbelopp

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade k apitalet plus ränta och eventuella

_____

k ostnader i samband med k rediten.

3. KREDITKOSTNADER
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor
som gäller för kreditavtalet

_____ Fast
_____

Effektiv ränta:
Representativt exempel: Ett lån på 21 500 kr till 40 %
Detta är totalk ostnaden uttryck t som den effek tiva

nominell ränta, 399 kr uppläggningsavgift, 49 kr

räntan av det samlade k reditbeloppet.

månatlig administrationsavgift med en återbetalningstid

Den effek tiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra

på 23 månader ger en effektiv ränta på totalt 58.45 %.

olik a erbjudanden.

Uppläggningsavgift betalas med den första månatliga
betalningen.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå
avtal om

Nej

- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Nej

Kostnader i samband med försenade betalningar:

Du kommer att debiteras 40 % dröjsmålsränta för
uteblivna betalningar, 60 kr för påminnelse och 180 kr

Uteblivna betalningar k an få allvarliga k onsek venser

för Inkassokrav. Vid ansökan hos

(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till

Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande

att erhålla k redit.

och verkställighet står du för kostnaderna.

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER
Låntagaren har rätt att ångra
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
Ångerrätt:

kalenderdagar efter att låneavtalet ingicks. Beloppet

Ni har rätt att frånträda k reditavtalet inom 14

som utbetalats till dig samt ränta på kreditbeloppet

k alenderdagar.

skall återbetalas till Kreditgivaren inom 30 dagar från att
du utnyttjar din ångerrätt.

Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av k rediten k an återbetalas i förtid när

Kreditgivaren tar ej kompensation för förtidsbetalning

som helst.
Förtidsåterbetalning:
Ja, låntagaren kan alltid förtidsåterbetala lånet, se
(Hel eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när

Allmänna Lånevillkor.

som helst.)
Sökning i en databas:

Creditstar inhämtar kreditupplysning från

Om en k reditansök an avvisas på grundval av en

Kredit Bisnode AB

sök ning i en databas måste k reditgivaren genast och
k ostnadsfritt meddela dig resultatet av sök ningen.
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information

Big Data Scoring AS

är förbjudet enligt gemensk apslagstiftningen eller

AAA Soliditet AB

strider mot allmän ordning och säk erhet.
Instantor AB
Rätt till att få ett utkast till ett kreditavtal:
Du har rätt att på begäran k ostnadsfritt få en k opia av
ett utk ast till ett k reditavtal. Denna bestämmelse är

Ja

inte tillämplig om k reditgivaren vid tidpunk ten för
begäran är ovillig att ingå k reditavtalet med dig.

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV
FINANSIELLA TJÄNSTER
a) Beträffande kreditgivaren

Creditstar Sweden AB
556842-9707

Registrering/organisationsnummer

Bolagsverket.
Organisationsnummer: 556842–9707

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen

b) Beträffande kreditavtalet
Låntagaren har rätt att ångra (frånträda) det ingångna
Låneavtalet inom 14 dagar från det att skuldebrevet har
undertecknats i enlighet med konsumentkreditlagen
(2010:1846). Avbeställning sker genom meddelande till
Kreditgivaren. Om avbeställning sker skall låntagaren
snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att
Utnyttjande av ångerrätten

avbeställningen skedde återbetala det utbetalda
beloppet samt ränta på kreditbeloppet. Även om lånet
avbeställts är låntagaren skyldig att betala upplupen
ränta. Låntagaren har genom undertecknandet av
skuldebrevet begärt att lånebeloppet skall utbetalas
redan innan ångerfristen har löpt till ända och
låntagaren är därför skyldig att betala ränta på lånet till
dess lånebeloppet har återbetalats.

Den lagstiftning som Kreditgivaren använt som grundval
för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet

Svensk lag

ingicks
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/eller behörig domstol

Svensk domstol
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

Språkordning

Med ditt samtycke har vi för avsikt att under
kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Vid klagomål gällande lånet kan du vända dig till vår
klagomålsansvarig Natalia Maslowska som nås på mejl

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål

klagomal@creditstar.se eller tel.: 08 525 070 08. Du

och prövning utanför domstol

kan även vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 Stockholm,
telefon 08 555 017 00.

Kreditgivaren ber Er att noggrant läsa igenom dessa Särskilda Lånevillkor. Vänligen bekräfta därefter via e-post att Ni
godkänner de Särskilda Lånevillkoren och de Allmänna Lånevillkoren (vilka utgör en integrerad del av villkoren för Lånet)
och att Ni därvid vill ansöka om Lånet. Vänligen notera att Kreditgivarens slutliga kreditbeslut inte fattas förrän efter
mottagande av Er bekräftelse/ansökan enligt ovan. Kreditavtalen mellan Er och Kreditgivaren ingås således först i och
med Kreditgivarens eventuella beslut om beviljande av Lånet.
Ni har rätt att inom 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks utnyttja Er ångerrätt och frånträda låneavtalet, se de
Allmänna Villkoren. Avbeställning skall ske genom att Ni personligen kontaktar Kreditgivarens kundtjänst eller lämnar
ett skriftligt meddelande till Kreditgivaren därom. Om avbeställning sker ska Ni snarast betala tillbaka Lånet med tillägg
för upplupen ränta till den dag återbetalning sker.
Med vänlig hälsning
Creditstar Sverige AB

