INFORMATION ENLIGT DISTANSOCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59)
Information om Banken
Svea Bank AB, 556158-7634 (Banken), Box 3028, 169 03 Solna, telefon: 08-616 99 00. Styrelsens säte: Stockholm Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se.
Banken har tillstånd att bedriva bankrörelse och finansiell verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse vilket bland annat innefattar rätt att tillhandahålla betalningsförmedling via generella betalningssystem.

Information om villkor
Kunden har på begäran rätt att kostnadsfritt få del av dessa villkor liksom annan skriftlig information om Bankens betaltjänster.

Ångerrätt
Kunden har under 14 dagar från den dag distansavtalet träffats med Banken rätt att frånträda detta, s.k. ångerrätt. Har kunden fått denna information och
avtalsvillkoren efter att distansavtalet träffats ska tidsfristen räknas från denna senare dag. Önskar kunden utnyttja sin ångerrätt ska ett skriftligt meddelande om detta lämnas eller skickas till banken. Meddelandet ska ange vilket distansavtal som avses och vilken dag detta ingicks. Meddelandet ska
märkas med ”Ångerrätt distansavtal”.
Vid utnyttjandet av ångerrätten gäller allmänt att Kunden, snarast och senast inom 30 dagar från den dag Kunden lämnade eller sände sitt meddelande
om utnyttjande av ångerrätten, till Banken ska återbetala det belopp Kunden har erhållit från Banken enligt avtalet och också återlämna det material
som Kunden fått från Banken med anledning av avtalet. Banken ska å sin sida snarast och senast inom 30 dagar från den dag Banken mottog meddelandet om utnyttjande av ångerrätten, betala tillbaka vad Kunden har betalat till Banken enligt avtalet med avdrag för Bankens ersättning för den tjänst
som tillhandahållits enligt avtalet innan ångerrätten utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står i proportion till omfattningen av den
tillhandahållna tjänsten, jämfört med den fullständiga tjänsten enligt avtalet.
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