Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Låneförmedlare
Brocc Sverige AB (”Brocc”) är ett Betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Brocc förmedlar blancolån (lån utan säkerhet) mellan
privatpersoner och olika långivare. Långivare kan vara både fysiska och juridiska personer.
Erbjudandets giltighetstid
Broccs låneerbjudande är giltigt i 30 dagar från det utskriftsdatum som anges på låneavtalets förstasida.
Ångerrätt
Detta är ett så kallat distansavtal vilket gör att du som konsument bland annat har rätt att frånträda låneavtalet genom att till Brocc lämna eller sända
ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då du undertecknade avtalet. Endast det inledande avtalet som omfattas av ångerrätten.
Ångerrätten gäller inte för transaktioner som sker senare under avtalsperioden inom ramen för det inledande avtalet. Om du väljer att utnyttja din
ångerrätt ska du snarast, och senast inom 30 dagar från det att du lämnade meddelande till Brocc om att du ångrat dig, betala tillbaka det belopp och
sända tillbaka det material som du har erhållit från Brocc. Brocc har för Långivares räkning rätt till ränta på lånebeloppet fram till dess att återbetalning
skett samt rätt till ersättning för skäliga kostnader (t ex uppläggningsavgift och aviseringsavgift för genomförda aviseringar) för lånet som hänför sig
till tiden före det att Brocc mottagit meddelandet om att du utnyttjat din ångerrätt.
Klagomål, tvist m m
Om du har klagomål rörande låneavtalet kan du meddela Brocc detta genom att skicka e-post till info@brocc.se. Vid tvist rörande avtalet har du
möjlighet att som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Tvister kan också prövas vid allmän domstol.
Svensk lag är tillämplig på låneavtalet och reglerar även frågor rörande marknadsföring kopplad till avtalet.

Mer information
För mer information om lånet, se låneavtalet med tillhörande allmänna villkor. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har frågor.
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