STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
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
Adress
Telefon
E-post
Webbadress

Na No Invest & Finans AB, org.nr 556761-2162
(“Nanoflex”)
Box 2066, 436 02 Hovås
08-400 211 23
info@nanoflex.se
www.nanoflex.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Annuitetslån utan säkerhet med fast ränta. Lånen är
så kallade högkostnadskrediter enligt
konsumentkreditlagen.

Det sammanlagda kreditbeloppet

2 000 kr - 25 000 kr

Villkoren för krediten

Kreditbeloppet utbetalas till av Kredittagaren
angivet bankkonto i svensk bank.
Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att
Kredittagaren är minst 20 år och 70 år eller yngre,
innehar svenskt personnummer och genomgår
sedvanlig kreditprövning. Kredittagaren får ej ha
skyddad identitet.

Kreditavtalets löptid

Mellan 3 och 9 månader.

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

Representativt exempel kredit (högkostnadskredit):
• Belopp: 5 000 kr
• Låneperiod: 3 månader
• Antal delbetalningar: 3
• Förfallotidpunkt: 28:de varje månad
• Månatlig betalning: 1 976 kr
Representativt exempel kredit (högkostnadskredit):
• Belopp: 15 000 kr
• Låneperiod: 6 månader
• Antal delbetalningar: 3
• Förfallotidpunkt: 28:de varje månad
• Månatlig betalning: 2 925 kr
Samtliga lån är så kallade annuitetslån. För
annuitetslån minskar den del av den månatliga
betalningen som utgör ränta månad för månad,
medan den del som utgör amortering ökar månad

för månad – beloppet att betala varje månad är dock
alltid samma.
Nanoflex har rätt att vid mottagen betalning avräkna
vid betalningstillfället förfallen kostnad för
amorteringsplan, aviseringar, uppläggningsavgift,
påminnelseavgift, inkassokostnad, avtalad ränta,
dröjsmålsränta och övriga kostnader innan avräkning
sker på kreditbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas

Representativt exempel på sammanlagt belopp för
kredit (högkostnadskredit) i 3 månader: 5 928 kr
• Kreditbelopp om 5 000 kr i 3 månader med
årlig fast ränta f.n. 39 procent,
uppläggningsavgift 395 kr och aviavgift per
avisering om 60 kr ger ovan angivet
sammanlagt belopp att återbetala.
Representativt exempel på sammanlagt belopp för
kredit (högkostnadskredit) i 6 månader: 17 550 kr
• Kreditbelopp om 15 000 kr i 6 månader med
årlig fast ränta f.n. 39 procent,
uppläggningsavgift 395 kr och aviavgift per
avisering om 60 kr ger ovan angivet
sammanlagt belopp att återbetala.

3. Kreditkostnader
Kreditränta
Effektiv ränta

Krediträntan är f.n. 39 %.
Representativt exempel på den effektiva räntan för
kredit (högkostnadskredit) i 3 månader: 181,9
procent
• Kreditbelopp om 5 000 kr i 3 månader med
sammanlagt belopp att återbetala om
5 928 kr ger ovan angivna effektiva ränta.
Representativt exempel på den effektiva räntan för
kredit (högkostnadskredit) i 6 månader: 73,1
procent
• Kreditbelopp om 15 000 kr i 6 månader
med sammanlagt belopp att återbetala om
17 550 kr ger ovan angivna effektiva ränta.

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
Nej

Härtill hörande kostnader

En uppläggningsavgift om 395 kr.
En bokförings- och aviseringsavgift med 60 kr per
avi.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del
av lånet i tid i enlighet med aktuellt
konsumentkreditavtal mellan Nanoflex och
Kredittagaren, har Nanoflex rätt att debitera
dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att
full betalning har skett eller till dess
högkostnadstaket nås. Nanoflex har också rätt att ta
ut en påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsräntan
utgår per år med 36,5 procent med ett tillägg av
den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 §
räntelagen (1975:635).
Vid utebliven betalning har Nanoflex rätt att vidta
inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan
komma att debiteras Kredittagaren. Nanoflex kan
även komma ha rätt att säga upp
konsumentkreditavtalet i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet
inom 14 kalenderdagar från och med den dag
kreditavtalet ingås. I det fall kreditavtalet ångras ska
kredittagaren meddela Nanoflex detta innan
återbetalning sker.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela
lånet i förtid. I det fall hela lånet betalas i förtid ska
kredittagaren meddela Nanoflex detta innan
återbetalning sker.

Kreditgivarens rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning

Vid Kredittagarens åberopande av ångerrätten är
Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen
ränta för lånet för tiden fram till
återbetalningsdagen.
Vid Kredittagarens förtidsåterbetalning är
Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen
ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till
återbetalningsdagen.
Nanoflex har rätt att vid förtidsåterbetalning ta ut
ränteskillnadsersättning motsvarande en (1) procent
av det förtidsbetalade beloppet eller, om det vid
tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än
ett år kvar av kreditavtalets löptid, en halv (0,5)
procent av det förtidsbetalade beloppet.

Rätt att få information om att en kredit inte
beviljas

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.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en
sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att
snarast och kostnadsfritt meddelas 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

Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av
ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller
inte om Nanoflex inte avser att ingå ett
konsumentkreditavtal med Kredittagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande Kreditgivaren
Registrering

Na No Invest & Finans AB (Nanoflex) är registrerat
hos Bolagsverket med organisationsnummer
556761-2162.
Na No Invest & Finans AB (Nanoflex) är även
registrerat som konsumentkreditinstitut hos
Finansinspektionen.

Den berörda tillsynsmyndigheten

Det är Konsumentverket som utövar tillsyn över
Nanoflex avseende villkoren för kreditgivningen.
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.
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
www.fi.se, 08-408 980 00.

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna
konsumentkreditavtalet genom att inom 14 dagar
från dagen då konsumentkreditavtalet ingicks
meddela Nanoflex detta. Meddelande om ångerrätt
kan kommuniceras genom: e-post
info@Nanoflex.se, telefon 08-590 757 00 eller post
till Na No Invest & Finans AB (Nanoflex),
Box 2066, 436 02 Hovås.
Senast 30 dagar efter Kredittagarens avsändande av
sådant meddelande ska denna återbetala
kreditbelopp och upplupen ränta räknat från den
dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och
med den dag återbetalning sker.

Språkordning

Nanoflex har för avsikt att lämna information och
avtalsvillkor samt att i övrigt under
konsumentkreditavtalets löptid kommunicera på
svenska.

c) Beträffande prövning

Vid klagomål hänvisas Kredittagaren att höra av sig
till Nanoflex. 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.

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

