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1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

BRAbank ASA

Organisationsnummer

913 460 715

Adress

Starvhusgaten 4, 5014 Bergen, Norge

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Betal- och kreditkort med eventuellt avtalade tilläggstjänster (försäkring etc)
benämnt BRA MasterCard.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Du kommer att erbjudas ett kreditutrymme efter en kreditvärdering baserad på din
kreditansökan.

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

Villkoren för kreditutnyttjandet

100 000 kr är högsta kreditgräns som du kan erhålla.
Krediten disponeras med ett betal- och kreditkort. Krediten görs tillgänglig vid den
tidpunkt kortet levereras efter att ansökan har beviljats.

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner
kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i
miljöer i Sverige och utomlands, där så medges.
Kreditavtalets löptid

Avtalet om betal- och kreditkort gäller tills vidare.

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

Betalning av utnyttjad kredit, ränta och avgifter skall göras varje månad genom
betalning till angivet OCR nummer via bankgiro.
Betalningar skall göras varje månad med lägst 3% av kontoskulden.
Inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr. Utöver minimumbetalning kan du när
som helst välja att helt eller delvis betala krediten i förtid.
En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader,
avgifter, ränta och kredit.

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

16 756 SEK med e-faktura. Beloppet är ett representativt exempel och är avhängigt
av utnyttjad kredit, hur krediten är använd och om den är ned betald. Av beloppet
avser 15 000 SEK kreditbeloppet och 1756 SEK ränta/avgift. I detta fall har man
räknat med följande förutsättningar: Krediten är återbetald på 12 månader och 0
antal räntefria dagar är använda.

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

18,9 %
Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit d.v.s. på kontoskulden. Ränta beräknas dag
för dag på aviserad kontoskuld från och med första dagen efter förfallodagen på
belopp som inte kommit BRAbank tillhanda. Räntan får ändras i den utsträckning
det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för
kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar.

Effektiv ränta
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20,8 % med betalning med e-faktura.

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av
det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika
erbjudanden.

I detta fall har man räknat med följande förutsättningar: Krediten är återbetald på
12 månader och 0 antal räntefria dagar är använda. Beräkningen grundas på en
utnyttjad kredit om 15 000 SEK. Effektiv ränta räknas som exempel som har
beräknats på utnyttjat kreditbelopp med lägsta avbetalning enligt kreditvillkoren.
Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas med avgift för kontantuttag eller
liknande. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till högre effektiv 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, det är ej nödvändigt för erhållande av krediten att ingå något avtal om
försäkring.
Ja, kontohavaren blir automatiskt medlem i BRA Vänner.

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva
räntan.
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att
registrera både betalningstransaktioner och
kreditutnyttjanden

Nej.

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel
(t.ex. ett kreditkort)

•
•

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Årsavgift 0 kr första året, därefter 150 kr. Aviavgift 45 kr, Övertrasseringsavgift 95
kr, Kopia köpnota 90 kr, Ändringsanmälan 50 kr, Ombeställning kort 75 kr, Kopia av
kontoutdrag 45 kr, Adressefterforskning 50 kr, Reklamationsavgift 500 kr,
Utbetalning Tillgodo 150 kr, Övertrasseringsränta 21%.

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

Kreditgivaren har rätt att ändra avgifterna i den mån kostnaderna för den åtgärd
som avgiften avser har förändrats. Information om aktuella avgifter finns alltid
tillgänglig på BRAbanks hemsida.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid betalningsförsummelse har kreditgivaren rätt att ta ut förseningsavgift 125 kr
och dröjsmålsränta som utgörs av gällande ränta med tillägg av 2,1 %. Därutöver
utgår påminnelseavgift om 60 kr och eventuella lagstadgade inkassokostnader.

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla
kredit.

Kontantuttagsavgift 4 % dock lägst 40 kr
Valutaväxlingspåslag 2 % på valutakursen

Om Kontohavare inte godkänner ändringarna får denne omedelbart och avgiftsfritt
säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja.

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

Ja.

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 en
databas 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.
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Alla kreditsökande blir rutinmässigt kontrollerade hos BRAbank och hos godkänd
kreditupplysningsbyrå.

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.

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som
uppkommit innan avtalet ingåtts

Kontohavare får till sin kännedom villkor i elektronisk eller fysisk form.
Kontohavaren kan närsomhelst på begäran och utan tilläggskostnader få ett
exemplar av gällande villkor.

Blanketten utgör inte något bindande erbjudande.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren:

Se adress under punkt 1.

Kreditgivarens företrädande i den medlemsstat där du är
bosatt

Registrering
Tillsynsmyndighet

b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten

BRAbank ASA med organisationsnummer 913 460 715 är registrerat hos svenska
Bolagsverket
Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo.

Kontohavare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett
meddelande om detta till BRAbank inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet
ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information
om detta avtal erhållits.

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

Svensk lag.

Klausul om lämplig lagstiftning för kreditavtal och
/eller behörig domstol

Svensk rätt och svensk domstol ifall kontohavaren inte själv lämnat saken för en
domstol i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Språkordning

Svenska.

c) Beträffande prövning:

Om Kontohavaren är missnöjd med BRAbanks tjänster kan klagomål ske genom
telefon eller skriftligt meddelande till BRAbanks klagomålsansvarige,
klage@brabank.no /telefon 08 509 285 00. BRAbank kan besvara sådant klagomål
skriftligen, per telefon eller på annat sätt.

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

Vid eventuell tvist finns möjlighet för låntagaren att vända sig till ARN (Allmänna
reklamationsnämnden) på www.arn.se/konsument eller per post till ARN, Box 174,
101 23 Stockholm, eller på telefon 08-508 860 00, som lämnar rekommendationer
om hur tvister bör lösas. Kostnadsfri vägledning kan erhållas från Konsumenternas
Bank- och finansbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.
Kontohavaren har också möjlighet att lämna en anmälan om klagomål online genom
EU’s Online Dispute Resolution plattform med adress: ec.europa.eu/odr.
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