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Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation 
utformats.  
 
Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. 
Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna 
under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att 
sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. 
 
Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för 
denne att bevilja krediten. 
 
  



 
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 

  
Nordic Choice Club Mastercard 

 
 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter 
 
Kreditgivare  
Adress 
Telefon  
Webbadress  

SEB Kort Bank AB (nedan SEB Kort), 556574-6624 
106 40 Stockholm 
08-14 73 30 (Kundcenter) 
www.nordicchoicehotels.se 

 
 
 
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 
 
Typ av kredit Betal- och kreditkort med anslutning till Mastercards 

kortnätverk. 

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

20 000 kronor.  
Beloppet är ett representativt exempel för denna typ av 
kredit.   
 

Villkoren för kreditutnyttjandet 
Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Krediten kan utnyttjas helt eller delvis när SEB Kort 
beviljat ansökan om kontokort. Krediten kan utnyttjas för 
betalning av varor och tjänster hos säljföretag som är 
anslutna till Mastercards kortnätverk. Krediten kan även 
utnyttjas för uttag och överföring av medel från det konto 
som är anslutet till kontokortet. 

Kreditavtalets löptid Avtalet gäller löpande. Om avtalet inte sägs upp av 
endera parten, förlängs avtalet med ett år i taget.  
Kredittagaren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar 
verkan.  
SEB Kort har rätt att säga upp avtalet med två månaders 
uppsägningstid. 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning 
dessa ska fördelas 
 

Ränta på krediten debiteras kontot månadsvis och 
beräknas på kontoskulden dag för dag från den dag 
beloppet bokförs på kontot. Ränta debiteras inte i det fall 
ett belopp motsvarande hela kontoskulden betalats senast 
den sista dagen i månaden efter den månad betalning 
eller kontantuttag gjorts och under förutsättning att ingen 
skuld fanns på kontot den sista dagen i föregående 
månad. 
Krediten ska avbetalas månadsvis med minst 1/33 (3%) 
av kontoskulden.  

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

Silver: 24 249 kronor 
Guld: 24 149 kronor 
Platinum: 23 949 kronor 

 
 
 
3. Kreditkostnader 
 
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor 
som gäller för kreditavtalet 
 

Krediträntan är fast och uppgår f.n. till 17,64 procent. 
Räntesatsen får med omedelbar verkan ändras i den 
utsträckning det motiveras av  

- kreditpolitiska beslut 
- ändrade upplåningskostnader för SEB Kort, eller 
- andra kostnadsförändringar som SEB Kort inte 

skäligen kunde förutse när krediten lämnades.  
 

Effektiv ränta 
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan 

Den effektiva räntan uppgår f.n. till:  
Silver: 23,62 procent  



av det samlade kreditbeloppet. 
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra 
olika erbjudanden. 
 

Guld: 22,95 procent 
Platinum: 21,63 procent. 
Vid beräkningen av den effektiva räntan har följande 
antaganden använts: 
Kreditbelopp: 20 000 kronor 
Kreditränta: 17,64 procent 
Kredittid: 12 månader 
Avgift för pappersfaktura 35 kr (0 kr vid e-faktura) 
Amortering: 1/33 (3 %) av kreditbeloppet under 11 första 
månader och resterande del av kreditbeloppet under 
månad 12.  
Krediten är räntefri under den första månaden. 
Kreditbeloppet utnyttjas fullt under kredittiden. 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den 
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå 
avtal om 
— en försäkring som säkrar krediten, eller 
— någon annan kompletterande tjänst?  
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av 
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. 
 

 
 
 
Nej 
Nej 

Härtill hörande kostnader N/A 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel 
(t.ex. ett kreditkort) 

Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands: 3 % på 
uttaget belopp, dock minst 40 kr. 
Valutaväxlingsavgift: 2 % på beloppet. 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Årsavgift Silver: 595 kr 
Årsavgift Guld: 495 kr 
Årsavgift Platinum: 295 kr  
Kostnad för pappersfaktura: 35 kr (0 kr vid e-faktura) 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i 
samband med kreditavtalet 

SEB Kort äger rätt att meddela ändring av en avgift minst 
två månader innan ändringen ska börja gälla.  Ändring 
som är till fördel för kredittagaren får tillämpas 
omedelbart. 

Kostnader i samband med försenade betalningar 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser 
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att 
erhålla kredit. 

Kredittagaren kommer att debiteras påminnelse-, krav- 
och andra inkassoavgifter vid uteblivna betalningar i 
enlighet med vid var tid gällande inkassolagstiftning. 
Uteblivna betalningar kan även medföra att SEB Kort har 
rätt att säga upp krediten i förtid och att ställda säkerheter 
tas i anspråk. 

 
 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter 
 
Ångerrätt 
 

Ja  

Förtidsåterbetalning 
 

Kredittagaren har rätt att när som helst och utan kostnad 
återbetala krediten, helt eller delvis, i förtid.  
 

Sökning i en databas 
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i 
en databas måste kreditgivaren 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. 
 

SEB Kort inhämtar uppgifter från Upplysningscentralen 
AB vid genomförande av kreditprövningen. 

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 kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är 
ovillig att ingå kreditavtalet med dig. 

Ja   



 
 
 
5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 
 
 
a) Beträffande kreditgivaren 
 

 

Registrering  Institutnummer hos Finansinspektionen: 041503 

I tillämpliga fall: 
Den berörda tillsynsmyndigheten 
 

 
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. 
www.fi.se 

b) Beträffande kreditavtalet  
Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att 

meddela detta per telefon eller per post till SEB Kort inom 
14 dagar från (i) den dag då kreditavtalet ingicks, eller (ii) 
den senare dag då kredittagaren får del av avtalsvillkoren.  

Om kredittagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet 
inom ovan nämnda frist blir kredittagaren bunden av 
avtalet. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ 
eller behörig domstol 
 
 

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt 
svensk rätt och avgöras av svensk domstol. 

Språkordning  Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.  
 

c) Beträffande prövning 
 

 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål 
och prövning utanför domstol 
 

Vid tvist med SEB Kort har kredittagaren, utöver rätten till 
prövning av domstol, möjlighet att vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En 
anmälan till nämnden måste vara skriftlig. 
 

 

http://www.fi.se/

