Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation - SEKKI
Information om långivaren
Kreditgivare

Anyfin AB

Postadress
Telefon

Vattugatan 17
111 52, Stockholm
08 665 60 60

Epost

kontakt@anyfin.com

Webbadress

anyfin.com

Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten
Typ av kredit

Omfinansiering av existerande kredit: Personkredit utan säkerhet, annuitet med rörlig ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet.
100 000kr
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas
Kreditens Löptid
Är det, för att erhålla villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkrar krediten, eller
- någon annan kompletterande tjänst?
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

Låneavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda. Beviljat belopp utbetalas direkt till den tidigare
långivaren senast tre arbetsdagar efter det att låneavtalet är i kraft och dess villkor uppfyllda,
alternativt på det sätt och vid den tidpunkt som Anyfin AB och låntagare kommer överens om.
Minst 3 månader, maximalt 120 månader.
Nej
Nej
Vid fast annuitet återbetalas kreditbeloppet genom fasta månatliga betalningar inklusive ränta och
avgifter. Antalet avbetalningar och storleken på dessa beror på det totala kreditbeloppet och anges vid
ingående av låneavtalet.
Vid flexibel återbetalningsperiod bestäms den minsta återbetalningen per månad till den fasta procent
av den utstående balansen som framgår av kreditavtalet (dock aldrig mer än 4%) , dock lägst 100 kr
eller så att den maximala återbetalningstiden inte överstiger 10 år. Antalet betalningar baseras därmed
på storleken av inbetalningarna.
Avräkning sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, eventuella förseningsavgifter och
dröjsmålsränta, och därefter kapitalbelopp.

Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för låneavtalet

Övriga kostnader i samband med låneavtalet

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

Rörlig ränta 3.95% - 24.95% årlig ränta. (nominell ränta)
Effektiv ränta för avtalet är 9.69 % samt övriga avgifter för lånet baserat på ett representativt exempel
om 50 000kr och 8.50% i nominell ränta som avbetalas under 60 månader med delbelopp om 1
045kr. Totalkostnad är 62 687kr. Den effektiva räntan kan aldrig överstiga 29,45%.
Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala ersättning till Anyfin AB för de kostnader som Anyfin
AB har för krediten. Dessa kostnadsersättningar tas ut enligt villkoren för kreditavtalet, f.n:
Startkostnad: 0kr
Maximal administrationskostnad: 29kr (Individuell rabatt utgår)
Vid utebliven betalning debiteras 135kr.
Dröjsmålsräntan är 24% + gällande referensränta.
Överlämnas fordran till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag. Om kredittagaren inte följer
kontobestämmelserna kan Anyfin säga upp lånet till full betalning i enligthet med de allmänna
villkoren.

Andra viktiga rättsliga aspekter
Förtidsåterbetalning
Sökning i databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste långivaren genast
och kostnadsfritt meddela sökande resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av
sådan information är förbjudet enligt gemenskaps-lagstiftningen eller strider mot allmän ordning
och säkerhet.
Ångerrätt
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
kreditavtal med dig
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts.

Kredittagaren har rätt att när som helst förtidsbetala kvarvarande skuld. Kredittagaren är skyldig att
betala ränta och andra kostnader fram till förtidsåterbetalningen.
Ja

Kredittagaren har rätt att ångra inom 14 kalenderdagar.
Ja, vänligen kontakta Anyfin AB via telefon eller övriga kanaler.

Dessa uppgifter gäller från 2018-09-01 och tills vidare.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
Beträffande långivaren

Anyfin AB

Registrering / organisations-nummer

559094-8005

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

Utnyttjande av ångerrätten

Kontakta Anyfin AB på ovan angivna kontaktuppgifter.

Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
låneavtalet ingicks.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
låneavtalet ingicks.
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/ eller behörig domstol.

Svensk lag

Språk

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska

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

Klagomål bör framföras till kundservice via telefon eller via någon av de övriga kanalerna. Möjlighet
finns också att kontakta klagomålsansvarig via e-post på iwanttocomplain@anyfin.se eller genom brev
till Klagomålsansvarig, Anyfin AB, Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm.

Svensk lag
Svensk lag och svensk domstol

Är kredittagaren missnöjd kan hen även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101
23 Stockholm eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

