Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
1. Kreditförmedlarens namn och uppgifter

Namn
Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Webbsida

Brocc Sverige AB
556983-3204
Sturegatan 18, 114 36 Stokcholm
08-501 215 80

www.brocc.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

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

Lån utan säkerhet
Beviljat lånebelopp efter individuell kreditpröving. Min: 10 000 kr Max: 300 000 kr

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas

Krediten ges tillgänglig efter beviljad kreditansökan och korrekt undertecknande av lånehandlingar. Därefter betalas lånet
ut till svenskt bankkonto.

Kreditavtalets löptid
Avbetalningar

Min: 6 månader, Max: 120 månader
Lånet beräknas såsom ett annuitetslån med fast ränta vilket innebär att samtliga betalningar under lånets löptid är lika
stora men att räntan utgör olika stor del av varje månadsbetalning. Kredittagaren måste betala följande (Ett lån på 100
000 kr till 4,45 % nominell ränta, kostar 1 915 kr/månad (Effektiv ränta 5,76%), dvs totalt 114 918 kr. Totalkostnaden
och den effektiva räntan inkluderar förmedlingsavgift. Förmedlingsavgiften tas ut vid lånets startdag och inkluderas i det
totala lånebeloppet. Förmedlingsavgiften motsvarar 0,53 procentenheter av den effektiva räntan och utgörs av ett belopp
om 23 kr per månad.
114 918 kr

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

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller
tjänst Vara eller tjänst

-

Kontantpris

-

3. Kreditkostnader

Kreditränta
Effektiv ränta Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det
samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan hjälper dig jämföra
olika erbjudanden
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt
villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en
försäkring eller någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren
ska de inte inkluderas i den effektiva räntan
Kostnader för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett
kreditkort)
Särskilda avgifter i samband med kreditavtalet
Kostnader och påföljder i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna att erhålla kredit.

Fast ränta. Låntagaren ska betala ränta angiven på skuldebrevet och som satts utifrån individuellt prövade förutsättningar.
5,76% baserat på ett lånebelopp på 100 000 kr, kreditränta 4,45 % förmedlingsavgift procentuell tas ut vid lånets startdag
och inkluderas i det totala lånebeloppet. Förmedlingsavgiften i ovan exempel motsvarar 0,53 procentenheter av den
effektiva räntan och utgörs av ett belopp om 23 kr per månad.
Nej

Förmedlingsavgift, Avsieringsavgift 30 kr. Summorna anges inkl moms.
Låntagaren kommer att debiteras särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet om betalning av lån, ränta eller avgifter
inte fullgörs i tid. Dröjsmålsräntan utgår som en särskild årlig ränta med avtaladränta +4% procentenheter. Dessutom kan
påminnelseavgift om f n 60 kr och inkassoavgift om f n 180 kr utgå. Uppgift om betalningsförsummelse kan lämnas till
kreditupplysningsföretag m fl. Vid allvarligare betalningsförsummelser kan avtalet komma att sägas upp enligt vad som
regleras i avtalet.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
JA, inom 14 dagar ifrån det att avtalet ingåtts.
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
JA Brocc har rätt att debitera ränteskillnadsersättning enligt vad som anges i konsumentkreditlagen.
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid, när som helst.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grund av en sökning i en databas
måste kreditförmedlaren 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.
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
kreditförmedlaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå
kreditavtal med dig.
Erbjudandets gilitighetstid

Detta erbjudande är giltigt i 30 dagar från det utskriftsdatum som anges på kopian av kreditupplysningen som
Upplysningscentralen (UC) skickar till din folkbokföringsadress

