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2.

Kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditförmedlare

Savelend Sweden AB

Adress

Muréngatan 1, 80251, Gävle

Telefon

026- 222 28 38

E-post

info@savelend.se

Webbadress

www.savelend.se

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Konsumentkrediter utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Korttidslån: 1 200 SEK till 5 500 SEK
Långtidslån: 15 000 SEK till 50 000 SEK.
Kreditförmedlaren har ingen skyldighet att erbjuda
hela utbudet av kreditbelopp till alla kunder.

Villkoren för kreditutnyttjandet

När kreditförmedlaren godkänt kreditansökan och
kunden godkänt erbjudandet läggs kreditansökan
upp på en s.k. förmedlingsplattform. När lånet
fyllts till ett sammanlagt belopp som minst
motsvarar den av kunden accepterade lägsta
procentandelen av ansökt kreditbelopp ingås
kreditavtal mellan kredittagaren och en eller flera
kreditgivare och kreditförmedlaren överföra
lånebeloppet till det bankkonto som angivits av
kunden och som innehas i kundens eget namn.
Ordinarie löptid för Korttidslån är 61 dagar.

Kreditavtalets löptid

För Långtidslån kan kreditavtalets löptid variera.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken
ordning dessa ska fördelas

Korttidslån ska betalas i sin helhet senast i slutet
av kreditavtalets löptid. Långtidslån återbetalas
enligt villkoren i kreditavtalet.
Vid bristande betalning ska fördelningen ske i
följande ordning:
1) kostnaderna för att driva in utestående belopp,
2) eventuella avgifter för att lägga om
betalningsplanen,
3) eventuell dröjsmålsränta,
4) låneräntan,
5) lånets kapitalbelopp, och
6) eventuella övriga belopp som kunden är
skyldig.

Det totala belopp som du ska betala

Det totala beloppet som Kunden kommer att
betala varierar beroende på lånebelopp och
återbetalningsperiod.
Exempel för Korttidslån med kreditbelopp 3 300
kr. Sammanlagt belopp att betala 4 060 kr.

3.

Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika
krediträntor som gäller för kreditavtalet

Krediträntan varierar beroende på lånebelopp och
återbetalningsperiod.
Exempel för Korttidslån med kreditbelopp 3 300
kr. Bunden kreditränta 300 kr (68,31 %).
Den effektiva räntan varierar beroende på
lånebelopp och återbetalningsperiod.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva
räntan av det samlade kreditbeloppet.

Exempel för Korttidslån med kreditbelopp 3 300
kr. Effektiva ränta 429,48%

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att
jämföra olika erbjudanden.
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Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla
den enligt villkoren i marknadsföringen,
obligatoriskt att ingå avtal om
☐Ja ☑Nej

— en försäkring som säkrar krediten, eller
— någon annan kompletterande tjänst?

☐Ja ☑Nej

Härtill hörande kostnader

(ej tillämpligt)

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Övriga avgifter varierar beroende på lånebelopp
och återbetalningsperiod. .

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

Exempel för Korttidslån med kreditbelopp 3 300
kr. Förmedlingsavgift 700 kr, aviavgift 60 kr.
Kreditförmedlare eller kreditgivare kan inte ändra
krediträntan för ingångna kreditavtal. Vissa
Kostnader kan ändras av kreditförmedlare med
omedelbart ikraftträdande

Skyldighet att betala notariatsavgifter

☐Ja ☑Nej (ej tillämpligt)

Kostnader i samband med försenade betalningar

Kostnader i samband med försenade betalningar
varierar beroende på lånebelopp och
återbetalningsperiod.
Förseningsavgift, påminnelseavgifter,
inkassoavgifter och dröjsmålsränta samt övriga
avgifter, kostnader och räntor kan påföras
försenade betalningar.
Korttidslån kan i vissa fall förlängas mot en avgift
för att undvika försenade betalningar.
Exempel: Ett Korttidslån med kreditbelopp 3 300
kr kostar 400 kr att förlänga.

4.

Andra viktiga rättsliga aspekter
☑Ja ☐Nej

Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid
när som helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning

Kreditgivaren kan ha rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning.
Exempel:
-

Sökning i en databas

Korttidslån som återbetalas inom 14 dagar är
avgifts- och räntefria.
Korttidslån som återbetalas inom 30 dagar
kompenseras med rabatt på avgifter och
räntor.

Kreditförmedlaren har rätt att göra sökningar i
kreditdatabaser utan krav på att inhämta kundens
särskilda tillstånd.
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i en kreditdatabas ska kunden informeras.
Detta gäller inte om utlämnandet av sådan
information är förbjudet enligt lag eller strider mot
allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Kunden kan begära en kostnadsfri kopia på
utkastet till kreditavtal.
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5.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Den berörda tillsynsmyndigheten

Konsumentverket och Finansinspektionen som
utövar tillsyn över Savelends
förmedlingsverksamhet

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Genom att återbetala krediten inom 14 dagar är
krediten helt kostnadsfri. Om ångerrätten skall
användas följs lagen om ångerrätt vid distansköp
eller Savelend avtalsvillkor.

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

Svensk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/ eller behörig domstol

Svensk lag ska gälla för och tillämpas vid tvist i
anledning av Kreditavtalet. Tvister ska avgöras av
Stockholms tingsrätt.
Information och avtalsvillkor lämnas på Svenska

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

Klagomål med den tjänst som kreditförmedlaren
tillhandahåller bör framföras till kreditförmedlaren
via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på
Webbplatsen.
Kreditförmedlaren har fastställda rutiner för hur
klagomåls ska hanteras på och bevarar uppgifter
om klagomål och de åtgärder som vidtagits för att
avhjälpa dessa.
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