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STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare

OP Detaljkunder Abp (nedan OP)

Adress
Kreditförmedlare

Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
OSUUSPANKKI

Adress
2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Fortlöpande kredit, Visa-kreditkort

Det sammanlagda kreditbeloppet

Kreditbeloppet är 2000 euro.

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som
ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditavtalets löptid
Avbetalningar

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella
kostnader i samband med krediten.
3.

Förutsättningar för att krediten kan tas ut är att gäldenären
har undertecknat kreditavtalet och att eventuella övriga
villkor för uttag av krediten eller en del av den har uppfyllts.
Krediten kan tas ut till exempel med ett kreditkort eller i
nättjänsten www.op.fi, om förutsättningarna för kredituttag
är uppfyllda.
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet upphör då någondera
avtalsparten säger upp avtalet.
Du måste betala följande:
Återbetalningen av krediten sker månatligen i
delbetalningar på 176,80 euro. En delbetalning innefattar
amortering och ränta på krediten samt kontoavgiften.
Det uppskattade sammanlagda kreditbeloppet är
2156,15 euro av vilket ränta utgör 82,25 euro och övriga
avgifter 73,90 euro.

Kreditkostnader

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

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den
effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet

Räntan på krediten är 3 mån. euribor (365) + marginalen
8,95 -procentenheter. Vid beräkning av räntan på krediten
är värdet på referensräntan alltid minst 0. Den totala räntan
på krediten är 8,95 % från 1.6.2021.
Den effektiva räntan på krediten är 15,07 %.

332529s

Den effektiva räntan har beräknats vid tidpunkten för
ingången av kreditavtalet, under antaganden om att hela
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika krediten är i bruk, att krediträntan samt avgifterna och
provisionerna är oförändrade hela kredittiden och att
erbjudanden.
krediten återbetalas i de månatliga delbetalningar som
avtalats i avtalet med en månads mellanrum. I kalkylen har
beaktats kostnaderna för uppläggning, uttag och avtalsenlig
återbetalning av krediten.
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Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt Nej
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring
- någon annan kompletterande tjänst
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex.
ett kreditkort).

Andra kostnader i samband med kreditavtalet.

För användningen av kreditkort tas följande avgifter ut:
- månadsavgift för kort 2,95 euro
För använding av krediten i en automat eller i nättjänsten
tas ut en avgift enligt servicetariffen.
Andra avgifter som tas ut för kreditavtalet:
kontoavgift per månad 3,50 euro
Om gäldenären och OP avtalar om ändringar i kreditavtalet
eller om andra tjänster, har OP rätt att ta ut en
avgift enligt servicetariffen för dem.

Den fullständiga servicetariffen finns framlagd i nättjänsten
op.fi och andelsbankens kontor.
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband OP har rätt att ändra avgifterna och provisionerna.
med kreditavtalet.
OP ska lämna kortinnehavaren information i varaktig
form om ändringar i avgifter och provisioner. Ändringen
träder i kraft vid en tidpunkt som meddelas av OP, dock
tidigast två månader efter det att meddelandet sändes till
kortinnehavaren.
Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid dröjsmål med betalning tas ut dröjsmålsränta enligt
räntelagen och vid betalningsförsummelse 5,00 euro i
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kostnader för varje påminnelsebrev som sänds.
kredit
För indrivning av en fordran som förfallit måste gäldenären
ersätta sådana skäliga kostnader som avses i lagen om
indrivning av fordringar.
4.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ja.

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning:
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och
kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet
enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig
om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
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5.

Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) beträffande kreditgivaren
Registrering

OP Detaljkunder Abp är antecknad i handelsregistret som
förs av Patent- och registerstyrelsen.
FO-nummer 0751699-0.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Finansinspektionen
www.finansinspektionen.fi

b) beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

En konsument har ångerrätt vid distansförsäljning.
Ångerrätten gäller i 14 dygn från det att distansavtalet har
uppkommit eller då en konsumentkund har fått eller kunnat
få förhandsinformationen och avtalsvillkoren.

Om en konsument vill utöva sin ångerrätt, ska konsumenten
meddela tjänsteleverantören det. Meddelandet ska sändas
skriftligt till tjänsteleverantören på den ovan nämnda
adressen. I meddelandet ska konsumenten individualisera
vilket avtal som ska frånträdas. Tjänsteleverantören ska
vid ingåendet av avtalet i avtalsvillkoren uppge de avgifter
och provisioner, eller grunderna för hur de fastställs, som
konsumenten är skyldig att betala, om konsumenten utövar
sin ångerrätt. Kunden ska dessutom senast 30 dagar efter
det att kunden gjort ett meddelande om frånträde till
tjänsteleverantören betala tillbaka det belopp som kunden
fått på basis av avtalet. Frånträdet förfaller, om kunden
försummar det här.
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för Förhandsinformationen ges i enlighet med lagstiftningen
att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks. i Finland. På ingåendet av distansavtal och distansavtalen
tilllämpas finsk lag.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller
behörig domstol

Gäldenären kan väcka talan på grund av tvister som härrör
ur det här skuldförhållandet mot OP i den tingsrätt inom
vars domkrets banken har sitt hemvist eller sin huvudsakliga
förvaltning eller i den tingsrätt i Finland inom vars domkrets
gäldenären har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.
Om gäldenären saknar hemvist i Finland, ska tvisterna
behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets OP har sitt
hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning.

Språkordning

På det här skuldförhållandet tillämpas finsk lag.
Uppgifterna och avtalsvillkoren sänds på finska, svenska
eller engelska. Med ert samtycke använder vi under
kreditavtalets giltighetstid finska, svenska eller engelska i
kommunikationen.
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c) beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och I frågor som gäller kreditavtalet och villkoren för det ska
prövning utanför domstol.
gäldenären alltid i första hand ta kontakt med kreditgivaren.
Om gäldenären fortfarande är missnöjd med det beslut
som kreditgivaren fattat, kan gäldenären hänskjuta ärendet
skriftligt till OP:s kundombudsman för handläggning (op.fi/
asiakasasiamies). Behandlingen hos kundombudsmannen
är en kanal för ändringssökning som är oberoende av det
tidigare beslutsfattandet, snabb och avgiftsfri.
Gäldenären kan också föra en meningsskiljaktighet som gäller
villkoren för kreditavtalet och kreditavtalet för behandling
till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi)
eller Banknämnden som verkar i samband med den eller
Konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi).

