STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
(Uppdaterad 2020-06-17)
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något
bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande
marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar.
Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Låneproduktens namn
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

Catalunia Capital AB, org.nr 556812-9414
Extralånet
BOX 5347, 10247 Stockholm
08-1244 8288
kontakt@extralanet.se
https://extralanet.se/

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet

Annuitetslån
Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt 50 000 kr. Ditt
sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms
på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid
varje enskild ansökan.
Kreditbeloppet utbetalas till av Kredittagaren
angivet bankkonto i svensk bank.
Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att
Kredittagaren är minst 18 år, innehar svenskt
personnummer och genomgår sedvanlig kreditprövning.
Kredittagaren får ej ha skyddad identitet. Kredittagaren
skall kunna legitimera sig och signera sin ansökan med
BankID. Catalunia Capital AB / Extralånet förbehåller sig
rätten att begränsa lånebeloppet och utan motivering
avslå ansökan.
Kreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som
högst tio år.
Antalet avbetalningar och storleken på dessa beror på
det totala kreditbeloppet och anges vid ingåendet av
låneavtalet.

Villkoren för krediten

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

Avräkningar sker i följande ordning: Catalunia Capital AB
har rätt att i första hand avräkna kostnader för krediten,
ränta, eventuell påminnelse- och inkassokostnad och
förseningsavgifter, kapitalbelopp och därefter eventuell
dröjsmålsränta.

3. Kreditkostnader
Nominell årsränta bestående av uppläggningsavgift för
lånet samt fast ränta för kredittiden.

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.

Årsräntan uppgår till 24,95% och kapitaliseras
månadsvis. Extralånet kan komma att justera räntan
uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar
som Extralånet inte kunde förutse när avtalet ingicks. En
sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut
eller ändrade upplåningskostnader.
Om du till exempel lånar 20 000 kr med
återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri
månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till
28,01%. Månadskostnaden kommer att vara 1 901 kr
och du kommer totalt att ha betalat 22 805 kr (1 901 *
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Kostnader i samband med försenade betalningar.
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till
att erhålla framtida kredit(er).

12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en
kostnad för krediten som uppgår till 2 805 kr.
Om betalning inte skett senast på förfallodagen är
Kredittagaren skyldig att betala en avgift för
betalningspåminnelse om 60 kr samt en förseningsavgift
på för närvarande 0 kr. Vid försenad betalning tillfaller
även en dröjsmålsränta med 33,4% per år.
Om Kredittagaren inte betalat i enlighet med fakturan
trots betalningspåminnelse kommer Kreditgivaren att
överföra skulden till ett inkassoföretag varvid
inkassoavgifter samt ytterligare avi-avgifter kan komma
att debiteras.
Skulder som inte kan överföras till inkassoföretaget
kommer att lämnas till Kronofogdemyndigheten
(alternativt domstol) för juridisk prövning och indrivning.
Alla inkassokostnader debiteras Kredittagaren enligt
rådande lag. Kreditgivaren har rätt att överföra
fordringen till tredje man efter meddelande till
Kredittagaren.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Förtidsåterbetalning

Rätt att få information om att en kredit inte
beviljas

Sökning i en databas

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet
inom 14 kalenderdagar från och med dagen
kreditavtalet ingås. I det fall kreditavtalet ångras ska
kredittagaren meddela Catalunia Capital AB detta innan
återbetalning sker.
Vid Kredittagarens åberopande av ångerrätten är
Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen
ränta för lånet för tiden fram till
återbetalningsdagen.
Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela
lånet i förtid. I det fall hela lånet betalas i förtid ska
kredittagaren meddela Catalunia Capital AB detta innan
återbetalning sker. Kontakta kundtjänst på
kontakt@extralanet.se eller 08-1244 8288 för besked
om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta
krediten.
Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om
detta. Om en kreditansökan avvisas har Kredittagaren
rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida
mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att
lämna informationen.
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att
snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av
sökningen, så kallad omfrågandekopia. Detta gäller inte
om utlämnandet av sådan information är förbjudet
enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän
ordning och säkerhet.
Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett
utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte
om Catalunia Capital AB inte avser att ingå ett
konsumentkreditavtal med Kredittagaren.
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5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Beträffande Kreditgivaren
Registrering

Catalunia Capital AB (Extralånet / Catalunia Inkasso) är
registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer
556812-9414
Catalunia Capital AB är även sedan 2016-03-09
registrerat som konsumentkreditinstitut hos
Finansinspektionen med Institutnummer 44054
Det är Konsumentverket som utövar tillsyn över
Catalunia Capital AB avseende villkoren för
kreditgivningen.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Kontaktuppgifter:
Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad,
www.konsumnetverket.se, 0771–42 33 00.
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
www.datainspektionen.se, 08-657 61 00.

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
Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Språkordning
Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för
klagomål och prövning utanför domstol

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
www.fi.se, 08-408 980 00.
Svensk lag
Svensk lag och svensk domstol

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna
konsumentkreditavtalet genom att inom 14 dagar
från dagen då konsumentkreditavtalet ingicks
meddela Catalunia Capital AB detta. Meddelande om
ångerrätt kan kommuniceras genom: e-post
kontakt@extralanet.se telefon 08-1244 8288 eller post
till Catalunia Capital AB, Box 5347, 102 47 Stockholm.
Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas
på svenska. All kommunikation sker på svenska
Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att höra av sig
till Catalunia Capital AB.
Kredittagaren kan även vända sig till
ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon: 08-508 860 00 och
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215,
104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00.
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