
Standardiserad europeisk 

konsumentkreditinformation 
Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. 

Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande 

marknadsförhållanden. 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: Fyrklövern AB 

Organisationsnummer: 556187-0626 

Adress: Box 826, 201 80 Malmö 

Telefon: 040-665 45 00 

Webbadress: http://www.fyrklovern.se 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Löpande kredit. Krediten återbetalas med lika stora belopp under lånets löptid, s.k. annuitet. 

http://www.fyrklovern.se/


Det sammanlagda kreditbeloppet Du beviljas en kontokredit motsvarande beloppet på din första order på kontot. Krediten kan 

du utnyttja omgående. När en beställning medför att din beviljade kredit skulle komma att  

överskridas, betraktas detta som en ansökan om utökad kredit. Fyrklövern avgör, baserat på  

dina uppgifter, externa uppgifter och ditt tidigare betalningsmönster om du vid köp kan beviljas 

en högre kredit. Du får löpande information om din aktuella skuld och transaktioner genom  

månatliga aviseringar. Se villkor. 

Villkoren för krediten Din ansökan om kredit prövas i enlighet med gällande lagstiftning, inhämtande av extern 

kreditupplysning samt kreditkalkyl. Krediten utnyttjas till inköp hos Fyrklövern. Kontantuttag kan 

medges i vissa fall. Se villkor. 

Kreditavtales löptid Kredittagaren väljer själv löptid för lånet. Tillgängliga löptider är 6, 12, 18, 24, 36, 

48, 60 och 72 månader, vid kontantuttag max. 36 månader.  

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas Löptid: 6 månader, totalt sex aviseringar. 

Löptid: 12 månader, totalt tolv aviseringar. 

Löptid: 18 månader, totalt arton aviseringar. 

Löptid: 24 månader, totalt tjugofyra aviseringar. 

Löptid: 36 månader, totalt trettiosex aviseringar. 

Löptid: 48 månader, totalt fyrtioåtta aviseringar. 

Löptid: 60 månader, totalt sextio aviseringar. 

Löptid: 72 månader, totalt sjuttiotvå aviseringar. 

Vid inbetalningar sker avräkning mot innevarande skuld enligt följande ordning: avgifter, 

ränta och kapital. Du kan själv välja att sammanlagt utnyttja två betalningsfria månader under 

en 12-månadersperiod. Du måste dock ha fullgjort fyra månadsbetalningar i följd före en 



betalningsfri månad. Ränta tillkommer även under månad med betalningsuppehåll. 

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren Detta visar din totala kostnad för dina köp inklusive ränta och adm.avgift. 

Representativa exempel på lånekostnaden: 

2.000 SEK för lån i 12 månader ger en total kostnad motsv. 2.607 SEK 

4.000 SEK för lån i 12 månader ger en total kostnad motsv. 4.915 SEK 

6.000 SEK för lån i 12 månader ger en total kostnad motsv. 7.222 SEK 

8.000 SEK för lån i 12 månader ger en total kostnad motsv. 9.529 SEK 

10.000 SEK för lån i 12 månader ger en total kostnad motsv. 11.837 SEK 

10.000 SEK för lån i 24 månader ger en total kostnad motsv. 13.653 SEK 

20.000 SEK för lån i 24 månader ger en total kostnad motsv. 26.707 SEK 

3. Kreditkostnader

Kreditränta och andra kostnader - För varje månad debiteras f.n. saldoränta med 1,58% på kapitalskulden samt limitränta 0,4% på

din kredit.

- Räntesatserna ovan gäller tillsvidare och kan komma att ändras i enlighet med avtalet med

anledning av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar

som skäligen inte kunnat förutses.

- Eventuella ränteändringar meddelas dig skriftligen senast 30 dagar innan de tillämpas.

- Månatlig adm.avgift 25 SEK.

Effektiv ränta Vid helt outnyttjad kredit debiteras ingen ränta. Exempel på årlig effektiv ränta för olika lånebelopp är: 

10.000 SEK i 12 månader inkl. månatlig adm.avgift 25 SEK: 30,3% 

10.000 SEK i 24 månader inkl. månatlig adm.avgift 25 SEK: 30,3% 

20.000 SEK i 24 månader inkl. månatlig adm.avgift 25 SEK: 28,4% 

20.000 SEK i 36 månader inkl. månatlig adm.avgift 25 SEK: 28,4% 



Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst Nej. 

Kostnader i samband med försenade betalningar För påminnelse vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Överlämnas kravet till 

inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet inom 30 kalenderdagar. Kundtjänst måste kontaktas vid nyttjande av ångerrätt. 

Förtidsåterbetalning Hela eller del av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Kundtjänst måste kontaktas vid förtidsinlösen. 

Sökning i databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt 

meddela kunden 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 Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Fyrklöverns kundtjänst på telefon 040-665450 

eller via mail till kundtjanst@fyrklovern.se  

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registering Fyrklövern AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556187-0626 

Tillsynsmyndighet(er) Konsumentverket utövar tillsyn över Fyrklövern AB gällande den aktuella krediten. Fyrklövern AB 

står även under tillsyn av Datainspektionen. 

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt 

mailto:kundtjanst@fyrklovern.se


Konsumentkreditlagen (2010:1846) att frånträda avtalet. Vid köp från Fyrklövern tillämpas 30 dagar.  

I det fall kredittagaren ångrar sig inom 30 dagar ska kredittagaren snarast returnera varan alt. återföra  

utbetalade medel. Kredittagaren betalar även för upplupen ränta tills återbetalning skett.  

Kredittagaren skall använda ångerrättsblanketten samt kontakta kundtjänst vid åberopande av ångerrätten. 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 

och/eller behörig domstol. 

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan 

väckas vid svensk domstol. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under 

kreditavtalets löptid kommunicera på svenska. 

Förekomst av och tillgång till en mekanism för 

klagomål och prövning utanför domstol. 

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. 

Kredittagaren kan också vända sig till: 

Allmänna Reklamationsnämnden 

Box 174 

101 23 Stockholm 


