
 

 

STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM 
FORBRUKERKREDITT (SEF) 

 

 
1. IDENTITETEN TIL OG KONTAKTOPPLYSNINGER FOR KREDITTYTER/KREDITTFORMIDLER 

 

Kredittyter Svea Finans NUF (org.nr. 986 346 422), filial av Svea Ekonomi AB (org.nr. (556489-2924) 

Adresse Postboks 2220 Sentrum, 7412 Trondheim 

Telefonnummer 73 93 06  00 

Nettadresse www.sveafinans.no 

 

2. BESKRIVELSE AV KREDITTPRODUKTETS VIKTIGSTE EGENSKAPER 

 

Type kreditt Usikret kontokreditt knyttet til kredittkjøp av vare/tjeneste, gitt enten ved delbetaling eller kontokreditt. 

Samlet kredittbeløp 

Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i 
henhold til kredittavtalen. 

Tilsvarer vederlaget for en vare/tjeneste slik det er avtalt mellom leverandør og forbrukeren. I dette skjema benyttes et eksempelbeløp på 
NOK 10 000,-, etableringsgebyr NOK 0, termingebyr NOK 45, løpetid 12 måneder og nominell rente på 21 %.  

Vilkår for utnyttelse av kreditten 

Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes. 

Kreditten kan utnyttes i forbindelse med kjøp av vare/tjeneste, og forutsetter godkjent kredittsjekk.  

Kredittavtalens varighet Kreditten løper til innfrielse, oppsigelse, heving eller annen avslutning er gjennomført.  

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt Forbrukeren vil måtte betale følgende: Ved kampanjekjøp skal betaling skje i henhold til særskilte vilkår for kampanjekjøp hvor antall 
delbetalinger og størrelsen på disse fremgår av kredittavtalen. Dersom forbrukeren gir avkall på særskilte vilkår for kampanjekjøp 
(Delbetaling) er hvert avdrag 3 % av til enhver utestående gjeld, minimum NOK 100. 

Avdragene fordeles slik: 1. Renter 2. Gebyrer 3. Avdrag 

Renter og/eller omkostninger skal betales på følgende måte: Sammen med avdrag.  

Det samlede beløpet som skal betales 

Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader 
knyttet til kreditten. 

NOK 11 714 

Kreditten er gitt i form av betalingsutsettelse for en vare eller en 
tjeneste, eller er knyttet til levering av bestemte varer eller til ytelse 
av en tjeneste 

Ja 

Navn på vare/tjeneste Fremgår av avtalen mellom leverandøren og forbruker 

Kontantpris Tilsvarer samlet kredittbeløp.  

 

3. KREDITTENS KOSTNADER 

 

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på 
kredittavtalen 

For delbetaling varierer renten mellom leverandørene, fra 0 % nominell rente. For avtaler om kontokreditt eller konvertert til kontokreditt 
er nominell rente 21 % per år.  

Effektiv årlig rente (EÅR) 

Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det 
samlede kredittbeløpet. 

Den effektive årlige renten er tatt med her for å gjøre det enklere å 
sammenligne ulike tilbud. 

34, 83 % 

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på 
de vilkår og betingelser som blir markedsført, å 

- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller 

- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester 

 

 

Nei 

Nei 

Dersom kostnadene ved disse kostnadene ikke er kjent av 
kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive årlige renten. 

 

Tilknyttede kostnader Delbetaling: Etableringsgebyr og termingebyr varierer mellom leverandørene.  

Kontokreditt: Etableringsgebyr NOK 0, termingebyr NOK 45 

Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet til 
kredittavtalen kan endres 

Rentesatsen kan ensidig endres av Kredittyter når endringen er saklig begrunnet av: kredittpolitiske beslutninger, endrede 
innlånskostnader for Kredittyter, andre kostnadsøkninger som Kredittyter ikke hadde skjellig grunn til å forutse da kreditten ble innvilget, 
hensynet til Kredittyters inntjening på sikt, omstrukturering av Kredittyters innlån, individuelle forhold som påvirker risikoen for Kredittyter 
for eksempel reduksjon av stilte sikkerheters verdi eller andre forhold på Kontohavers side, endringer av regelverk eller andre lignende 
beslutninger fra offentlige myndigheter. Foranstående forhold kan også medføre endringer til gunst for kontohaver. Kredittyter skal varsle 
forbrukeren om vedtatte renteendringer før endringene trer i kraft. Varsel skal skje i samsvar med bestemmelser i finansavtaleloven samt 
tilhørende og relevant regelverk. Kredittyter kan ensidig endre gebyrer og andre kredittkostnader. 

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger 

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre 
det vanskeligere å oppnå kreditt 

Du vil bli pålagt å betale kostnader i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser i inkassoforskriften for manglende betalinger. 
Tvangsinndriving av kravet kan medføre ytterligere kostnader i form av rettsgebyrer og gebyr for skriving av begjæring.  

 

4. ANDRE VIKTIGE RETTSLIGE ASPEKTER 

 

Angrerett 

En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 kalenderdager 

Ja, i samsvar med angrerettloven/finansavtalelovens bestemmelser 

Tilbakebetaling før tiden 

Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden, fullt ut eller delvis. 

Ja 

Informasjonssøk i en database 

Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger 
om resultatet av et informasjonssøk i en database dersom en 
kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får 
ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til 
Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for 
offentlig orden eller sikkerhet. 

Ved søknad om kreditt foretas det en kredittvurdering av forbrukeren. I denne kredittvurderingen kan det inngå en kredittsjekk hos et 
kredittopplysningsforetak. Forbrukeren vil motta et gjenpartsbrev.  

Rett til et utkast til kredittavtale 

En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av 
utkastet til kredittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse 
dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til å gå 
videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren. 

Ja, på forespørsel og vederlagsfritt.  

I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysningene som er gitt 
før avtalen inngås 

Disse opplysningene er gyldige fra den dato søknaden fremsettes og til 30 dager etter.  

 

5. TILLEGGSOPPLYSNINGER VED FJERNSALG AV FINANSIELLE TJENESTER 

 

a) Vedrørende kredittyter: 

Registrering Kredittyter er registrert i Foretaksregisteret i Norge, og hovedforetaket er registrert hos Bolagsverket i Sverige.  

Tilsynsmyndighet Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.  

b) Vedrørende kredittavtalen: 

Utøvelse av angreretten Etter finansavtaleloven har Kontohaver angrerett for kredittavtalen. Angrefristen er 14 dager og regnes fra den dag avtale om 
kontokreditt ble inngått eller senest fra den dag Kredittaker mottok avtalevilkårene og nødvendige opplysninger. Angreretten kan utøves 
av Kontohaveren ved skriftlig melding til Svea på adressen: Postboks 2220 Sentrum, 7412 Trondheim. Ved bruk av angreretten faller 
avtalen om kontokreditt bort og Kontohaveren må omgående, og senest innen 30 dager, tilbakebetale utnyttet kreditt samt påløpt rente. I 
tillegg foreligger plikt til tilbakebetaling av eventuelle kostnader til offentlig myndighet som er betalt av Svea i forbindelse med kreditten. 
Ved manglende utøvelse av angrerett er Kredittaker bundet av kredittavtalen. 

Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering 
av forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås 

Norsk lovgivning, særskilt Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) og Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved 
fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) 

Språkordning Opplysninger og kontraktsvilkår skal gis på norsk. Med forbrukerens samtykke vil all kommunikasjon skje på norsk i løpet av perioden for 
kredittavtalens varighet. 

c) Vedrørende klageadgang: 

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og 
erstatningsordning 

Ja. Svea har egen klageordning, se www.sveafinans.no. Tvister kan prøves ved klage til Finansklagenemnda (www.finkn.no)  

 
 


