STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM
FORBRUKERKREDITT (SEF)
1. IDENTITETEN TIL OG KONTAKTOPPLYSNINGER FOR KREDITTYTER/KREDITTFORMIDLER
Kredittyter
Organisationsnummer
Adresse
Telefon
Webbadress

Qliro AB
556962—2441
Box 195 25, 104 32 Stockholm
81 50 38 88
www.qliro.com

2. BESKRIVELSE AV KREDITTPRODUKTETS VIKTIGSTE EGENSKAPER
Type kreditt

Qliro Konto er en kontokreditt (rammekreditt) som kan brukes ved betaling av
varer og tjenester i nettbutikker som tilbyr Qliro som betalingsmetode.

Samlet kredittbeløp

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

Vilkår for utnyttelse av kreditten

Utnyttelse av kreditten skjer ved bruk av Qliro Konto som betalingsmiddel i
nettbutikker som tilbyr Qliro Konto som betalingsmetode

Kredittavtalens varighet

Kredittavtalen er tidsubestemt

Avdrag

Minimumsbetaling er 95 NOK per måned, eller 1/24 av totalbeløpet (gjeldende
Konto). Betaling går først til dekning av renter og gebyr, resterende til
nedbetaling.

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. Forbrukeren betaler renter av det beløpet som til enhver tid er
trukket fra kreditten.

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

Basisvilkår:
Rente 17,95 %
Månedlig Administrasjonsgebyr 45 NOK
Etableringsgebyr 0 NOK
Qliro Konto basisvilkår: Effektiv rente er 43,11% (5 000 NOK nedbetalt over 12
måneder, totalkostnad er 6 039 NOK)
Qliro Konto Kampanjevilkår:
Betalingsvilkår

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?

Etablerings-

Administrations-

gebyr

gebyr

Kreditränta

Effektiv

6 mnd

295 NOK

45 NOK

0%

45,04 %

12 mnd

295 NOK

45 NOK

0%

33,86 %

36 mnd

395 NOK

45 NOK

9,99 %

36,90 %

Rente*

Nej
Nej

Betingelser for endringer av kostnader

Qliro skal varsle Kontohaver ved ensidig endring av kredittvilkårene.
Endringene kan settes i verk tidligst seks uker etter at Qliro har sendt skriftlig
varsel til Kontohaver. Kortere frist kan benyttes når endring i rentesatsen skjer
som følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten,
obligasjonsrenten eller det generelle nivået for Qliros innlån, jf
Finansavtaleloven § 50 (3)

Kostnader ved mislighold

Ved mislighold av betalingsforpliktelser påløper kostnader i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser i inkassoforskriften:
Purregebyr: 70 NOK
Inkassovarsel: 70 NOK
Betalingsoppfordring: 210 NOK
Dersom et inkassobyrå overtar inndrivingen av kravet kan det medføre
ytterligere kostnader i form av inkassosalærer i henhold til inkassoforskriften

Qliro AB (publ)
Org.nr: 556962-2441

Styrelsens säte: Stockholm

kundservice@qliro.com

Version: 20220425NO

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

Renten beregnes i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 annet ledd og løper
fra forfallsdagen. I stedet for forsinkelsesrentesatsen fastsatt av
Departementet kreves den løpende renten i kredittavtalen, 17,95 %

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 TJENSTER
Registrering

Qliro AB (publ) er registrert i Bolagsverket i Sverige med orgnr. 556962-2441

Tilsynsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige

Den berørte tillsynsmyndigheten

Qliro står under Finansinspektionens tillsyn.

Utøvelse av angreretten

14 dagers angrerett fra avtalen er inngått, melding skal gis til Qliros
kundeservice, info@qliro.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 Qliro via synspunkter@qliro.no eller ta kontakt med
kundeservice på telefon 81 50 38 88. Se Qliros nettsider www.qliro.no. Ved
tvist kan kontohaver henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden, Box
174, 101 23 Stockholm eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm

Qliro AB (publ)
Org.nr: 556962-2441
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