Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF)
Opplysninger til forbrukere med SAS EuroBonus World MasterCard Premium®

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
Kredittyter

SEB Kort Bank AB Osloﬁlialen
Org.nr: 982793386
Filipstad Brygge 1
Postboks 1373 Vika, 0114 Oslo
Tlf: 21015350/ Faks: 21015301
mastercard@sebkort.no
saseurobonusmastercard.no

Hovedforetak

SEB Kort Bank AB, Org.nr: 556574-6624, S-103 83 Stockholm, Sverige.

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Avtale

Omfatter opplysningene gitt i dette skjema, kontovilkår for SAS EuroBonus World MasterCard
Premium, den til enhver tid gjeldende prisliste samt andre bindende vilkår og/eller
erklæringer avgitt mellom SEB Kort Bank AB Oslofilialen og forbrukeren.

Type kreditt

Kredittavtale tilknyttet bruk av betalingskort.

Kredittavtalens varighet

Kredittavtalen er tidsubestemt og kan når som helst sies opp av forbrukeren.

Samlet kredittbeløp

Kr. 50 000-

Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.
Vilkår for utnyttelse av kreditten
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

Beløpet er representativt så sant ikke annet er fastsatt.
Utnyttelse av kreditten skjer ved bruk av SAS EuroBonus World MasterCard Premiumkort. Utnyttelse av kreditten forutsetter at pliktene angitt i kontovilkårene overholdes.
Kortinnehaver har rett til 2 avdragsfrie måneder pr kalenderår. Avdragsfri måned kan
ikke benyttes dersom betalingskravet er mislighold eller beløp ut over kredittrammen.
Den kan heller ikke benyttes to måneder etter hverandre eller ved første faktura.

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt

Enhver delbetaling skal anses å gå til dekning av den eldste ubetalte rente- eller
omkostningsbelastning, deretter den eldste påløpte transaksjonsbelastning.
Minimumsinnbetaling pr. måned er 5 % av benyttet kreditt, men aldri mindre enn kr
100

Det samlede beløpet som skal betales

Samlet beløp til betaling vil følge av faktura som er tilgjengelig hver måned, og vil avhenge av
benyttet kreditt og hvordan forbrukeren velger å nedbetale.

Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader knyttet til kreditten.

3. Kredittens kostnader
Avtalt lånerente

19,80 %

Effektiv årlig rente
Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløpet, beregnet ut fra modell fastsatt av Forbrukerombudet iht Finansavtaleloven § 46.

Ved utnyttelse av en kreditt på kr 50.000 er effektiv rente fra 27,16 % til 30,95 %.
(Avhengig av EB-nivå og evt.årspris). I beregningen inngår kredittbeløpet og nominell
rente samt bruksprofil basert på nedbetaling over 12 måneder.
Kredittkostnad fra kr. 6533,00 til kr. 7278,00.

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå denne på de vilkår
og betingelser som blir markedsført, å
– tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
– inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester?

Nei
Nei

Kostnader ved å bruke et bestemt betalingsmiddel

Andre kostnader som følger av kredittavtalen

Kostnader ved bruk av SAS EuroBonus World MasterCard Premium-kort følger av prislisten som
finnes på saseurobonusmastercard.no. Pris ved varekjøp kr 0-, Ved kjøp av valuta påløper et
påslag på 2 %, Ved kontantuttak påløper et påslag på 4 %, minimum kr 40. Elektronisk faktura
er gebyrfri. Velger man papirfaktura, påløper et gebyr..
Gebyr på papirfaktura er kr. 35.
Ekstra kopi av faktura kr. 60.
Overtrekkgebyr kr. 50.

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg)
og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.
Betingelser for endring av renter og eller kostnader

Ved mislighold av betalingsforpliktelser påløper kostnader iht. inkassoforskriften.
Pr. 01.01.16 er kostnaden for purregebyr kr. 67 og varsel om inkasso kr. 67Avtalt nominell rente løper til utestående saldo er betalt.
Renter og/eller kostnader kan ensidig endres med 2 måneders skriftlig varsel.

4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett

Ja

En rett til å gå fra kredittavtalen innen 14 kalenderdager.
Tilbakebetaling før tiden

Ja

Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden.
Informasjonssøk i en database

Ved søknad og under kundeforholdet kan kredittyter foreta kredittvurdering ved å innhente
opplysninger fra kredittopplysningsbyrå. Forbrukeren vil ved slik vurdering alltid motta
gjenpartsbrev.

Rett til et utkast til kredittavtale

Forbrukeren kan til enhver tid be om å få et eksemplar av gjeldende vilkår.

Klageadgang:

Klage må alltid først rettes til SEB Kort. Dersom forbrukeren ikke er fornøyd
med klagebehandlingen kan klage fremsettes overfor Finansklagenemnda,
Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og erstatningsordning.

SEB Kort Bank AB Oslofilialen
Postadresse: Postboks 1373 Vika, 0114 Oslo Besøksadresse: Filipstad Brygge 1 E-post: mastercard@sebkort.no

Telefon kundeservice: (47) 21 01 53 50 Telefon sentralbord: (47) 21 01 51 00 Telefaks: (47) 21 01 53 01 Organisasjonsnummer: NO 982 793 386

