
Standardiserad europeisk konsumentinformation
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress

Telefon
Webbadress

Klarna Bank AB (publ)
556737-0431
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
09-42599771
www.klarna.fi
asiakas@klarna.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Nyttighetsbunden engångskredit

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs
till förfogande genom kreditavtalet.

Kreditbeloppet är alltid lika stort som den totala köpesumman (som framgår av orderbekräftelsen och kreditavtalet).

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan inte lyftas, utan kreditgivaren betalar det belopp som motsvarar köpesumman på nätbutikens konto. Kredittagaren får ett anstånd med
betalning av köpesumman till Klarna.

Kreditavtalets löptid Kreditavtalets löptid är den återbetalningstid som kredittagaren väljer.

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

I det fall att kredittagaren väljer kampanjfaktura (anstånd med betalningen i X månader utan kreditränta) ska kredittagaren betala krediten i sin helhet på den
avtalade förfallodagen. Kredittagaren har dock rätt att övergå till en flexibel delbetalningsplan i enlighet med Klarnas basvillkor för flexibel delbetalning
genom att konvertera kampanjfakturan till en flexibel delbetalningsplan (se nedan).
Har kredittagaren valt fast delbetalning, dvs att återbetala en kredit i fasta månadsbelopp, framgår antalet månadsbetalningar av kreditavtalet (3 – 36,
beroende på den betalningsplan som kredittagaren har valt). Månadsbeloppens storlek (som innefattar kreditränta där detta är tillämpligt) minskar varje
månad vartefter som det utestående kreditbeloppet minskar. Det högsta månadsbeloppet visas vid köptillfället i kassan.

Övergår kredittagaren till en flexibel betalningsplan i enlighet med Klarnas basvillkor för flexibel delbetalning genom att konvertera en fast
delbetalningsplan eller Kampanjfaktura beror antalet månadsbetalningar på de belopp kredittagaren väljer att betala varje månad (dock alltid minst 1/100 av
kreditbeloppet eller 5 euro, innefattande kreditränta).
Månadsbetalningarna innefattar avbetalning av kreditbeloppet och, beroende på villkoren, ränta på det återstående kapitalbeloppet samt
uppläggningsavgift.
Om kredittagaren samtidigt delbetalar flera engångskrediter till Klarna, ger Klarna betalningsanvisningar gällande alla krediter på samma månadsfaktura.

Det totala belopp som du ska betala
Innebär beloppet av det lånade kapitalet samt räntor och andra
eventuella kostnader som hänför sig till din kredit.

Det totala belopp som kredittagaren ska betala är det lånade kapitalet plus eventuell ränta och eventuella avgifter i samband med krediten (se 3.
Kreditkostnader). Totalbeloppet beror på den avbetalningsplan som kredittagaren har valt i samband med köpet eller den avbetalningsplan kredittagaren
senare väljer .

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en
tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller
tillhandahållande av en tjänst.
Varans/tjänstens namn

Produkternas namn framgår av orderbekräftelsen från butiken.

Kontantpris Produkternas kontantpris utgörs av deras värde enligt orderbekräftelsen från butiken.

3. Kreditkostnader

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

Den totala kreditkostnaden beror på den betalningsplan som kredittagaren har erbjudits och valt i samband med ett köp eller den betalningsplan
kredittagaren senare väljer för det fall att kredittagaren inte vill betala enligt de ursprungligen valda villkoren. De valda villkoren framgår av kreditavtalets
huvudavtal.

Villkor för fast delbetalning
Betalningsvillkoren i tabellen baserar sig på ett exempelköp om 1000 euro. De faktiska villkoren framgår alltid vid köptillfället i kassan. Varje månadsbetalning
innefattar kreditränta och avgifter i de fall där dessa utgår.

Den vid köptillfället valda
månadsbetalningen

Det vid köptillfället valda
antalet
månadsbetalningar

Uppläggnings-
avgift

Kreditränta Administrativ
avgift/mån*

Effektiv ränta Totalkostnad för
krediten

343 euro 3 0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 029 euro

175 euro 6 0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 051 euro

91 euro 12 0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 097 euro

50 euro 24 0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 191 euro

36 euro 36 0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 291 euro

Villkor för Kampanjfaktura

Månadsbetalning Avgift för förlängd
betaltid

Kreditränta Administrativ
avgift

Effektiv ränta* Totalkostnad för
krediten

Hela beloppet betalas på den vid
köptillfället avtalade förfallodagen

4,99 euro 0 % 0 euro 6,14 % 504,99 euro

*Den effektiva räntan baserar sig på ett exempel vid köp av varor om 500 euro, med en kredittid om 3 månader.

Basvillkor för flexibel delbetalning – betala i din egen takt  (1/100)
Har kredittagaren valt att övergå från sin ursprungliga betalningsplan (kampanjfaktura eller fast delbetalning) till en betalningsplan baserad på Klarnas
basvillkor för flexibel delbetalning, enligt vilka kredittagaren har möjlighet att betala 1/100 av kreditbeloppet per månad, beror den totala kreditkostnaden på
storleken på de månadsbetalningar kredittagaren väljer i enlighet med följande:

Månadsbetalning Uppläggningsavgif
t

Kreditränta Administrativ
avgift/mån

Effektiv ränta* Totalkostnad för
krediten

1/100  av det återstående
kreditbeloppet (men alltid minst 5
euro, innefattande ränta på det
återstående kreditbeloppet)

0 euro 18,90 % 0 euro 18,90 % 1 097 euro

* Den effektiva räntan baserar sig på ett exempel vid ett köp av varor om 1000 euro som delbetalas i 12 månader där varje månadsbelopp är 93 euro.

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.

Med effektiv ränta avses den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet. Den
effektiva räntans storlek är beroende av både kreditens storlek och dess löptid (se tabellerna ovan).

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
-En försäkring som säkrar krediten, eller
-Någon annan kompletterande tjänst?

Nej, det är inte för erhållande av krediten nödvändigt att ingå avtal om försäkring.

Härtill hörande kostnader För Kampanjfaktura fakturerar Klarna en avgift för förlängd betaltid om 4,99 euro.

Kostnader i samband med försenade betalningar.
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser och
försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Vid försenad betalning debiterar Klarna en påminnelseavgift om 5,00 euro/påminnelse av kredittagaren. Om Klarna har gett advokat, inkassoföretag eller
övrig företrädare i uppgift att inkassera fordran ingår även företrädarens fakturering i inkassoavgifterna.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
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Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja. Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar från den dag avtalet ingicks.

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

Ja. Kredittagaren har när som helst rätt att avsluta kreditavtalet genom att i förtid återbetala hela den utestående krediten. Kredittagaren är dock skyldig att
betala ränta och övriga kreditkostnader för tiden innan förtidsbetalningen.

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en
databas måste Klarna 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.

Ja. Om kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas meddelar Klarna kredittagaren vilken databas som har använts och resultatet
av sökningen.

Rätt att få utkast till ett kreditavtal
Kredittagaren har rätt att på begäran och kostnadsfritt få ett
utkast på kreditavtalet. Denna regel tillämpas inte om
kreditgivaren vid tillfället för begäran inte är villig att ingå ett
kreditavtal med er.

Ja. Kredittagaren ombeds kontakta Klarnas kundtjänst (09 425 997 71).

5.  Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

Kreditgivarens representant i medlemsstaten där ni bor Klarna Oy
PL 39
00100 Helsinki
Suomi

Registrering Klarna Bank AB (publ), med registreringsnummer 556737-0431, är registrerat hos det svenska bolagsverket.
Klarna Oy, med registreringsnummer 2247127-6, är registrerat i det finska handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Den berörda tillsynsmyndigheten Kreditgivarens verksamhet står under den svenska finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm) tillsyn.

b) Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten I enlighet med konsumentskyddslagen har kredittagaren rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar.
Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skall ske skriftligen till kreditgivarens dotterbolag Klarna Oy (PL 39, 00100 Helsinki) eller per epost till Klarnas
kundtjänst (asiakas@klarna.fi). Meddelandet ska innehålla åtminstone följande information: kredittagarens namn och personnummer samt datum då det
inköp kreditavtalet gäller gjordes.
Om kredittagaren utövar sin ångerrätt ska kredittagaren snarast och senast inom 30 dagar från den dag ångermeddelandet lämnades till Klarna Oy, betala
tillbaka kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan utgår från och med dagen då kredittagaren lade köpet. Kreditgivaren ska snarast
och senast inom 30 dagar från den dag Klarna Oy mottog kredittagarens meddelande om att kreditavtalet frånträds, betala tillbaka de eventuella avgifter
som kredittagaren har betalat med anledning av krediten.

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

Finsk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/
eller behörig domstol

Kreditavtalet lyder under finsk lag. Det framgår av de allmänna villkoren för kreditavtalet att tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av kreditavtalet
skall avgöras av allmän finsk domstol. Kredittagaren har rätt att anhängiggöra tvist om kreditavtalet i sin hemorts tingsrätt i Finland.

c) Beträffande prövning

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

Vid missnöje ombeds kredittagaren kontakta Klarnas kundtjänst på 09 425 99 771 eller per e-post (asiakas@klarna.fi). Klarna hanterar klagomål i enlighet
med den svenska finansinspektionens anvisningar gällande konsumenttvister som gäller konsumentkrediter (FFFS 2002:23).
Kredittagaren kan även vända sig till Konsumenträttsrådgivningen (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning) samt till Konsumenttvistenämnden

(www.kuluttajariita.fi/sv).
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