
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF)

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

Kredittyter Klarna Bank AB (publ)

Organisasjonsnummer 556737-0431
Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige
21 01 89 91
www.Klarna.no
kunde@klarna.no

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt Klarna Konto er en kontokreditt som kan brukes ved betaling av varer og tjenester.

Samlet kredittbeløp 5 000 NOK
Klarna Konto kan benyttes innenfor den til enhver tid innvilgede kredittgrense.
Kredittgrensen kan utvides etter forespørsel. En ny kredittvurdering foretas før eventuelt
utvidet kredittramme innvilges

Vilkår for utnyttelse av kreditten Utnyttelse av kreditten skjer for kjøp av varer og tjenester.

Kredittavtalens varighet Kredittavtalen er tidsubestemt

Avdrag Minimumsbetaling er 95 NOK per måned, eller 1/24 av totalbeløpet

Det samlede beløpet som skal betales Samlet beløp til betaling vil følge av kontofaktura som sendes Kontohaver hver måned, og
vil avhenge av benyttet kreditt og hvordan Kontohaver velger å delbetale

3. Kredittens kostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen
Effektiv årlig rente
Andre kostnader som følge av kreditten

Basisvilkår:
Rente 21,90 %
Månedlig Administrasjonsgebyr 0 NOK
Etableringsgebyr 0 NOK

Klarna Konto basisvilkår: Effektiv rente er 24,24% (5 000 NOK nedbetalt over 12 måneder,
totalkostnad er 5 613 NOK)

Klarna Konto Kampanjevilkår:

Betalingsvilkår Etablerings-
gebyr

Administrations-
gebyr

Rente Effektiv rente*

3 mnd 0 NOK 0 NOK/mnd 18,90 % 18,90 %

6 mnd 0 NOK 0 NOK/mnd 18,90 % 18,90 %

12 mnd 0 NOK 0 NOK/mnd 18,90 % 18,90 %

24 mnd 0 NOK 0 NOK/mnd 18,90 % 18,90 %

36 mnd 0 NOK 0 NOK/mnd 18,90 % 18,90 %

Klarna Konto Sesongkampanjevilkår

Betalingsvilkår Gebyr for utvidet
betalingstid

Administrasjonsge
byr

Rente Effektiv rente*

Tilbakebetales i et
avdrag

49 NOK 0 NOK/mnd 0 % 6,03 %

*Effektiv rente er basert på et eksempel på 5 000 NOK

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår og
betingelser som blir markedsført,
- åtegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?

Nei

Nei

Betingelser for endringer av kostnader Klarna kan endre vilkårene i denne Avtalen gjennom å sende et skriftlig varsel. Endringen
kan tidligst tre i kraft to måneder etter skriftlig varsel ble sendt til deg.

Endringer i denne Avtalen kan avtales mellom partene uten Låntakers signatur.

Vilkårene i denne Avtalen kan endres gjennom passivt samtykke. Du må snarest varsle
Klarna på tidspunktet de aktuelle endringsforslagene trer i kraft, for ikke å bli bundet av
dem. Avvisning av endringsforslaget utgjør “saklig grunn” til oppsigelse etter
finansavtaleloven § 5-14.

Kostnader ved mislighold Ved mislighold av betalingsforpliktelser påløper kostnader i henhold til de til enhver tid
gjeldende satser i inkassoforskriften:

Purregebyr: 35 NOK
Inkassovarsel: 35 NOK
Betalingsoppfordring: 105 NOK

Dersom et inkassobyrå overtar inndrivingen av kravet kan det medføre ytterligere
kostnader i form av inkassosalærer i henhold til inkassoforskriften

Tvangsinndriving av kravet kan medføre ytterligere kostnader i form av rettsgebyrer og
gebyr for skriving av begjæring

Forsinkelsesrente Nei

4. Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett Ja, 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven

Tilbakebetaling før tiden Ja, kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden



Informasjonssøk i en database Ved søknad og under kredittforholdet kan kredittyter foreta kredittvurdering, forutsatt at
det foreligger saklig behov, ved å innhente opplysninger fra kredittopplysningsbyrå.
Forbrukeren vil ved slik vurdering motta gjenpartsbrev

Rett til et utkast til kredittavtale Ja, på forespørsel og vederlagsfritt

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester

Registrering Klarna Bank AB (publ) er registrert i Bolagsverket i Sverige med orgnr. 556737-0431

Tilsynsmyndighet Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige

Utøvelse av angreretten 14 dagers angrerett fra avtalen er inngått, melding skal gis til Klarnas kundeservice,
kunde@klarna.no. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle kredittavtalen
bort. Kontohaver skal uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding
om angrerett er gitt, tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter som har påløpt
fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt

Klausuler om hvilken lovgivning og/ eller domstol som er relevant for kredittavtalen Norsk lov gjelder, og eventuelle tvister skal avgjøres ved norsk domstol

Språkordning Norsk

Klageordning Klager kan rettes til Klarna via kunde@klarna.no eller ta kontakt med kundeservice på
telefon 21 01 89 91. Se Klarnas nettsider www.klarna.no. Ved tvist kan kontohaver
henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
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