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STANDARDISERAD EUROPEISK 
KONSUMENTKREDITINFORMATION (SEKKI) 

1. BOLAGETS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER 
Kreditgivare 
Organisationsnummer 
Adress 
Telefon 
Webbadress 

Qliro AB 
556962—2441 
Box 195 25, 104 32 Stockholm 
08-40 900 300 
www.qliro.com  

2. BESKRIVNING AV HUVUDUPPDRAGEN I KREDITPRODUKTEN 
Typ av kredit Privatlån utan säkerhet – ett annuitetslån med rörlig ränta 

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

Kreditbeloppet är beroende av kreditvärderingen. Det totala 
kreditbeloppet kan vara från 20 000 kr upp till maximalt 500 000 kr. 
100 000 kr är ett representativt exempel på kreditbelopp vid denna 
typ av kredit. 

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

Kreditavtalet ska vara undertecknat, i kraft och dess villkor uppfyllda. 
Beviljat belopp utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som Qliro 
och kredittagare kommer överens om. 

Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller tills kreditbeloppet, jämte ränta och avgifter, till 
fullo återbetalats. 
Återbetalning ska ske inom 2 - 15 år, såsom angivet på skuldebrevet. 

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

Kreditbeloppet återbetalas genom fasta månatliga betalningar 
inklusive ränta och avgifter (annuitetslån). Den månatliga betalningen 
beräknas efter beviljat kreditbelopp, individuellt fastställd räntesats 
och aktuella avgifter samt överenskommen återbetalningstid, upp till 
15 år. Förskottsbetalningar reducerar storleken på kommande 
månadsbetalningar. 
 
Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning 
förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på 
kapitalskulden sker. 

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

Det totala beloppet beräknas på det beviljade kreditbeloppet, 
avbetalningsprofilen samt löptiden. 

Representativt exempel 

Kreditbelopp 100 000 kr 
Avbetalningsperiod 5 år 
Ränta 9,50 % 
Totalt kreditbelopp 100 000 kr 
Effektiv ränta 9,92 % 
Kreditkostnad 26 011 kr 
Månadsbelopp 2 100 kr 
Totalt belopp att betala 126 011 kr 
Beloppen är ett representativt exempel och är avhängigt av 
utnyttjad kredit, hur krediten är använd och om den är nedbetald. 

 

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

Årlig rörlig ränta 6,70%-19,20%(nominell ränta). 

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. 

Effektiva räntan vid 100 000 kr och 5 år är 9,92 % beräknad på 
exempelränta 9,50 %. 
 
Den effektiva räntan omfattar ränta på krediten, uppläggningsavgift 
(f.n. 0 kr) och aviavgift (f.n. 0 kr). 
 
Uppgift om effektiv ränta förutsätter att rörlig ränta och kostnader är 
oförändrade under kreditens löptid. Andra sätt att avbetala krediten 
kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva 
räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd 
om konsumentkrediter. 

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. 

http://www.qliro.com/
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Härtill hörande kostnader – Uppläggningsavgift: 0 kr 
– Aviseringsavgift: 0 kr 

Kostnader i samband med försenade betalningar 
 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. 
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla 
kredit. 

Kredittagaren kommer att debiteras: 
– Påminnelseavgift: 60 kr 
– Dröjsmålsränta: ordinarie ränta + 5 procentenheter som räknas 

från förfallodatum till dess betalning sker 
 

Kredittagaren kommer även, om grund därför föreligger, att debiteras 
inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i 
enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. 

4. ANDRA RÄTTSLIGA ASPEKTER 

Ångerrätt 
 
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

Kunden har enligt lag rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 
kalenderdagar. Vid förtidsbetalning är kunden skyldig att betala 
ränta och andra kostnader för krediten fram till dess att 
förtidsbetalning sker. 

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

Kunden har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. 
Vid förtidsbetalning är kunden skyldig att betala ränta och andra 
kostnader för krediten fram till dess att förtidsbetalning sker. 

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

Om kundens kreditansökan avvisas på grundval av sökning i en 
extern databas så kommer Qliro kostnadsfritt att meddela kunden 
vilken databas som använts och resultatet av sökningen. 

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 Bolaget vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå 
kreditavtalet med dig. 

Ja. 

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER 

a) Beträffande kreditgivaren 
Registrering Qliro AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer  

556962-2441. 

Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 STOCKHOLM 

b) Beträffande kreditavtalet 
Utnyttjande av ångerrätten Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) har du som kund ångerrätt 

av ingånget avtal om kredit. Ångerfristen är 14 dagar och räknas från 
den dag då kreditavtalet och dess villkor kommer dig som kund 
tillhanda. Ångerrätten utnyttjas genom att du skickar skriftligt 
meddelande till Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 
Stockholm, ringer till Qliros kundservice på telefonnummer 08-
40 900 300 eller skickar e-post till kundservice@qliro.com eller 
webformulär på www.qliro.com.  

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

Svensk lag. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller 
behörig domstol 

Svensk lag gäller avseende Qliro kreditavtal. Svensk domstol är 
behörig att lösa en eventuell tvist som uppkommit i samband med 
krediten. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation 
sker på svenska. 

c) Beträffande prövning 
Förekomst och tillgång till en mekanism för klagomål och 
prövning utanför domstol 

Klagomål ska i första hand lämnas skriftligt eller muntligt till Qliro via 
någon av följande kanaler: 
E-post: kundservice@qliro.com  
Post: Qliro AB, Kundservice, Box 195 25, 104 32 Stockholm 
Telefon: 08-40 900 300 
Webformulär: www.qliro.com  
 
Vid missnöje med Qliros hantering av klagomålet kan kredittagaren 
vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 
Stockholm. Kredittagaren kan även vända sig till European 
Consumer Centres (ECC) via www.konsumenteuropa.se, eller 

mailto:kundservice@qliro.com
http://www.qliro.com/
mailto:kundservice@qliro.com
http://www.qliro.com/
http://www.konsumenteuropa.se/
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anmäla sitt ärende till den europeiska onlineplattform för tvistlösning 
som finns via länken: http://ec.europa.eu/odr. 
 
Vägledning avseende finansiella frågor kan även erhållas från 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas 
Försäkringsbyrå samt genom den kommunala 
konsumentvägledningen. 

 

http://ec.europa.eu/odr

