
Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt 
 

1 Identiteten  og kontaktopplysninger for kredittyter 

 
Kredittyter  

Adresse  

Telefonnummer 

E-postadresse 

 

PayEx Sverige AB, 556735-5671 

S:t Hansplan 1, 621 88 Visby, Sverige 

+46 498-20 29 90 

payexkonto@payex.com 

 

 

 

2 Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper 
 

Type av kreditt Kontokreditt som tilbys forbruker. Kontokreditten kan benyttes til å delbetale innkjøp hos forhandlere 
som samarbeider med PayEx og som tilbyr delbetaling/konto via PayEx. Kontoen kan bli belastet med 
en sum oppad begrenset til den kredittgrense som er avtalt mellom forbruker og PayEx. 

Den til enhver tid utestående kredittbeløp skal tilbakebetales med de månedsbeløp som er avtalt  med 
PayEx. 

Samlet kredittbeløp 

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

Samlet kredittbeløp avhenger av  størrelsen av de innkjøp forbruker har valgt å delbetale via PayEx 
kontokreditt. Samlet kredittbeløp ved et visst tidspunkt kan maksimalt gå opp til den kredittgrense som 
er avtalt mellom forbruker og PayEx.  Kredittgrensen er avhengig  av PayEx kredittvurdering og 
forbrukers valg  da avtalen ble  inngått. Den høyeste mulig innvilget kreditt er NOK 50 000. 

Vilkår for utnyttelse av kreditten 

Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes 

Kreditt tilbys når låntakeren ber om å få foreta en avbetaling av et kjøp hos de forhandlere som tilbyr slik 
løsning. Kreditten er forhandlerspesifikk og kan kun anvendes i den forhandler/kjedeforhandler det er 
søkt om PayEx Konto. Kontoen kan benyttes til senere kjøp i samme forhandler/kjedeforhandler, men  
samlet utestående beløp kan ikke overstige innvilget kredittgrense.  

Kredittavtalens varighet Ved  kredittformen ”Konto” er kredittavtalen løpende og kan sies opp i tråd med de til enhver tid 
gjeldende generelle vilkår.  

Avdrag, og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli 
fordelt. 

Forbrukeren vil måtte betale følgende: 

Ved kredittformen ”Konto” skal 1/20 (fem prosent)  av det til enhver tid utestående kredittbeløp, dog 
minimum NOK 100, betales månedlig. I tillegg skal det betales NOK 29 i termingebyr pr faktura. Gebyret 
betales sammen med de månedlige rentebetalinger, og tilbakebetaling av kredittbeløpet. 

 

Den første innbetalingen går til å dekke etableringskostnaden, påløpte renter og deretter anvendt 
kredittbeløp.   

 
 

 

Det samlede beløpet som skal betales 

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

Det samlede beløpet som skal betales er avhengig av benyttet kreditt, avbetalingsprofil og tiden for 
nedbetaling.  Nedenfor følger et representativ eksempel på NOK 10 000, 25 000 og 50 000. 

Nedbetalingsperiode : 1 år 

 

Nominell 
rente 

Samlet 
kreditt- 
beløp 

Effektiv 
rente 

Kreditt-
kostnad 

Størrelse 
på avdrag 

Total 
beløp 

18,00 % 10.000 27,06 % 1 323    943,59 11 323 

18,00 % 25.000 22,54% 2 786 2 315,50 27 786 

18,00 % 50.000 21,04% 5 223 4 601,92 55 223 

 

 

 

 

3 Kredittens  kostnader 
 

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får 
anvendelse på kredittavtalen 

Nominell rente f.t. 18,00 % p.a 

 

Rentene betales månedlig på utestående kredittbeløp. Ubetalt rente kapitaliseres (legges til 
hovedstolen) månedlig ved fakutradato 

Effektiv årlig rente (EÅR) 
Årlig effektiv rente er basert på varekjøp iht. bransjestandard 
på NOK 15 000 nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp 
på kr 1 400,83. Dette utgjør en kredittkostnad på kr 1 810, og 
en samlet kredittkjøpspris på kr 16 810. 

24,54% 

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. 

Tilknyttede kostnader Ett termingebyr på NOK 29 pr faktura 

mailto:payexkonto@payex.com


Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet PayEx har rett til å endre rentesatsen i den utstrekning dette er begrunnet av kredittpolitiske 
beslutninger, økende opplåningskostnader eller andre kostnadsøkninger som PayEx ikke har mulighet 

 
 

til kredittavtalen kan endres til å forutse. Etableringsavgiften og fakturagebyr kan endres i den utstrekning dette er begrunnet i 
økende opplåningskostnader som avgiften og gebyret er ment å dekke. Endringene settes i verk tidligst 
seks uker etter at PayEx har sendt skriftlig endringsvarsel til forbrukeren. 

Kostnader ved  for sinket betaling. 

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (for 
eksempeltvangssalg) og gjøre det vanskeligere å oppnå 
kreditt. 

Forbruker vil bli pålagt å betale forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter 
ved forsinket betaling. Forbruker vil belastes med for tiden NOK70,- for skriftlig påminnelse  og for tiden 
NOK 70,-, for etterfølgende inkassovarsel. For etterfølgende betalingsoppfordring belastes forbruker iht. 
til enhver tid gjeldende salærtariff. Kostnader ved eventuell rettslig inndrivelse av kravet som følge av 
unnlatt betaling, belastes forbruker. PayEx har på visse betingelser rett til å si opp kreditten til før forfall i 
henhold til de generelle vilkår som til enhver tid gjelder. 

 

4 Andre viktige  rettslige aspekter 
 

Angrerett 

En rett til å fratre kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 
kalenderdager. 

Ja 

Tilbakebetaling før tiden 

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

Ja, dog uten kompensasjon  

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 e i strid med 
målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet. 

Kredittsjekk vil utføres innen kreditt inngås via kredittopplysningsselskap. 

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. 

Forbruker må ta kontakt med PayEx Sverige AB for utkast. Se punkt 1 ovenfor for kontaktopplysninger. 

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

Disse opplysningene er gyldige en uke  fra den dag da PayEx gir forbruker opplysningene.  Hvis PayEx 
og forbruker inngår kredittavtale innen utgangen av uken erstattes informasjonen av avtalens vilkår. 

 

 

5 Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester 
 

a)  Vedrørende kredittyter:  
Registrering PayEx Sverige AB er oppført i Bolagsverkets register i Sverige, org nr 556735-5671 

Tilsynsmyndighet Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm 

b)  Vedrørende kredittavtalen:  
Utøvelse av angreretten Forbruker har rett til å gå fra kredittavtalen (angre) ved å gi melding til PayEx innen 14 kalenderdager fra 

den dag kredittavtalen ble inngått og forbruker mottok avtalevilkårene. Forbruker som ønsker å benytte 
seg av angreretten skal gi melding til PayEx om dette innen utgangen av angrefristen og senest 
30 dager deretter betale inn utestående kredittbeløp og eventuell skyldig rente. PayEx vil snarest og 
senest innen 30 dager fra mottak  av  melding om angrerett,  tilbakebetale eventuelle avgifter som 
forbruker har innbetalt i forbindelse med inngåelsen av avtalen. 

Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er 
relevant for kredittavtalen. 

Kredittyter har forretningsadresse i Sverige. Kredittavtalen treffes med forbruker som er innskrevet i 
folkeregisteret og bosatt i Norge.  Norsk lov skal gjelde for kredittavtalen og tvist gjeldende 
kredittavtalen skal avgjøres ved norsk domstol. 

Språkordning Skriftlige opplysninger og kontraktsvilkår skal gis på norsk. Med forbrukerens samtykke vil all muntlig 
kommunikasjon  skje på norsk eller svensk i løpet av perioden for kredittavtalens varighet. 

c)  Vedrørende klageadgang:  

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

PayEx tilsynsmyndighet er Finansinspektionen, Box 7821, 10397 Stockholm. For klage på PayEx kan 
forbruker henvende seg til PayEx (se angitte kontaktopplysninger ovenfor) og særskilt be om å få 
snakke med klageansvarlig. Ved tvist om kreditten kan forbruker henvende seg til  Forbrukerombudet 
eller Finansklagenemnda. 

 

 


