STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER
1. Kreditgivers navn og kontaktoplysninger
Kreditgiver

Collector Bank AB, 556597-0513 (“Kreditgiveren”)
Box 119 14, 404 39 Göteborg, Sverige
+4589883461
hello@walley.dk
www.walleypay.com
Kreditgiveren er registreret indehaver af, og bedriver virksomhed under, varemærket Walley.

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittype

Kreditten udgør en blankokredit for køb af varer eller tjenesteydelser fra Salgsselskab,
herefter benævnt (”E-Handleren”)

Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle de beløb, der stilles
til disposition i henhold til en kreditaftale.

Det samlede kreditbeløb udgør summen af de beløb som fremgår af de ordrebekræftelser du modtager fra E-Handleren.

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene.

Kreditten stilles til disposition ved køb af varer og/eller tjenesteydelser fra E-Handleren. Den kredit du opnår, udgør en henstand med betaling af sådanne varer/tjenesteydelser og kan oppebæres i forbindelse med købet fra E-handleren.

Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen løber på ubestemt tid, til det fulde kreditbeløb er fuldt indfriet.

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Du skal betale følgende:
En tolvtedel af den totale restgæld pr. måned, dog mindst DKK 50.
Renter og/eller omkostninger skal betales på følgende måde:
Kreditrenten beregnes på basis af det til enhver tid udestående kreditbeløb og skal
betales månedligt. Omkostninger tillægges restgælden, efterhånden som de opstår og
skal betales samtidig med de månedlige betalinger.

Det samlede beløb, du skal betale
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit.

Det samlede beløb som du skal betale, er den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med din kredit.

Kreditten ydes i form af henstand med betalingen for varer
eller tjenesteydelser eller er knyttet til levering af specifikke
varer eller tjenesteydelser

Idet kreditten alene ydes for betaling af køb af varer/tjenesteydelser fra E-Handleren, udgør kreditten en henstand med betaling af sådanne varer/tjenesteydelser.

Navn på vare/tjenesteydelse

Varens/tjenesteydelsens navn fremgår af ordrebekræftelsen fra E-Handleren.

Kontantpris

Varens/tjenesteydelsens kontantpris udgør værdien i henhold til ordrebekræftelsen
fra E-Handleren.

Den sikkerhedsstillelse, som kræves

Der kræves ingen sikkerhedsstillelse.

3. Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen.

Du skal betale rente efter en årlig rentesats, som beregnes af det til enhver tid
udestående kreditbeløb. Den gældende rentesats på tidspunktet for bevilling af
kreditten udgør 22 %.
Kreditgiveren er berettiget til at ændre kreditrenten i den måned, hvor en af følgende begrundelser indtræder
kreditpolitiske beslutninger
ændrede låneomkostninger for Keditgiveren eller
andre omkostningsændringer, som Keditgiveren ikke kunne forudse, da
kreditten blev bevilget.

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. År af
det samlede kreditbeløb.
AOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

De årlige omkostninger i procent beregnes af kreditomkostningerne (kreditrente
og de enkelte omkostninger) angivet som en årlig rente beregnet af kreditbeløbet.
Størrelsen af den årlige omkostning i procent afhænger af både kredittens størrelse
og dens løbetid jf. Følgende.
Kreditbeløb DKK 5000 DKK 10.000
3 måneder 16,7%
11,5%
6 måneder 23,3%
17,1%
12 måneder 28,5%
21,5%
Andre kreditbeløb kan medføre højere årlige omkostninger i procent. Ved beregning af den årlige omkostning i procent er benyttet følgende omkostninger:
Adviseringsafgift med DKK 39
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Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de
annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
— tegne en forsikring vedrørende kreditten
— indgå en aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse?
Hvis Keditgiveren ikke kender omkostningerne i forbindelse
med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej, det er ikke en betingelse for opnåelse af kredit, at der tegnes en forsikring
vedrørende kreditten.
Ja, det er en betingelse for at opnå kredit, at der indgås aftale om køb af varer/
tjenesteydelser med E-Handleren.

Tilknyttede omkostninger

Adviseringsomkostninger med DKK 39 per advisering

Hvis relevant:
Forvaltning af en eller flere konti til registrering af både
betalingstransaktioner og udnyttelser af kreditmuligheden er
påkrævet.

Nej.

Hvis relevant:
Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel
(f.eks. et kreditkort)

Nej

Hvis relevant:
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen:

Adviseringsomkostninger med DKK 39 per advisering

Hvis relevant:
Betingelser for ændring af ovennævnte omkostninger i
forbindelse med kreditaftalen

Kreditgiveren er berettiget til at meddele ændringer af en omkostning mindst to
måneder inden ændringen træder i kraft.
Ændringer til din fordel træder i kraft med det samme.

Hvis relevant:
Betingelse om betaling af notarialgebyr

Nej

Morarenter
Manglende betalinger kan have alvorlige konsekvenser
(f.eks. tvangsauktion), og gøre det vanskeligere at opnå
kredit.

Ved for sen betaling vil du blive debiteret et rykkergebyr på DKK 100 samt en
morarente med 2,5 % per måned fra kredittens forfaldstidspunkt, til fuld betaling
sker. Såfremt betingelserne herfor er opfyldt, vil du tillige blive pålagt at betale
inkassoomkostninger, omkostninger til fogedforretning og andre retsafgifter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

4. Andre vigtige retslige aspekter
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor en periode på
14 kalenderdage.

Ja

Førtidig tilbagebetaling
Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før
tiden når som helst.

Du har til enhver tid ret til at tilbagebetale kreditbeløbet.

Hvis relevant:
Kreditgiveren har ret til kompensation i tilfælde af førtidig
tilbagebetaling

Ved førtidig tilbagebetaling, skal du betale rente og andre omkostninger frem til og
med tilbagebetalingstidspunktet, men ikke for tiden derefter.

Søgning i en database:
Kreditgiveren skal straks og omkostningsfrit underrette dig
om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grund af en sådan søgning. Dette
gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold
til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden
eller den offentlige sikkerhed.

Du har ret til straks og uden omkostninger at få information om, at en kreditansøgning må afslås på grund af oplysninger i en database.

Ret til et udkast til kreditaftale
Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af
udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis Kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen
ikke er villig til at indgå kreditaftale med dig

Du er berettiget til på anmodning gratis at modtage en kopi af et udkast til kreditaftale: Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, såfremt Kreditgiveren på
tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftale med dig.

Hvis relevant:
Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelse er bindende for Kreditgiveren.

Denne information udgør ikke et bindende tilbud om kredit.
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5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
a) Om Kreditgiveren
Registrering

Collector Bank AB, med registreringsnummer 556597-0513 er registreret ved
selskabsregistret og ved skattemyndighederne.

Tilsynsmyndigheden

Kreditgivern er underlagt tilsyn af Svenske Finansinspektionen (FI), Box 7821,
S-103 97 Stockholm, Tel 08-787 80 00

b) Om kreditaftalen
Udøvelse af fortrydelsesretten

Du har ret til at fortryde indgåelse af kreditaftalen med os indenfor 14 dage fra den dag
kreditaftalen blev indgået. Meddelelse om fortrydelse af aftalen om kontokredit skal ske
til Kreditgiveren på den ovenfor anførte adresse.
Såfremt du benytter din fortrydelsesret skal du snarest og senest 30 dage fra den dag
du overleverede eller sendte meddelelse om fortrydelsen til Kreditgiveren, tilbagebetale
det beløb, som er modtaget fra Kreditgiveren med tillæg af påløbne renter. Renten
beregnes fra det tidspunkt, hvor du blev meddelt kredit frem til tilbagebetalingsdagen.
I tilfælde hvor tilbagebetaling ikke sker rettidig, tillægges et rykkergebyr på DKK 100
samt morarente med 24% pr. år fra tidspunktet for tilbagebetaling til fuld tilbagebetaling
sker. Kreditgiveren skal snarest og inden 30 dage fra den dag Kreditgiveren modtog
din meddelelse om at kreditaftalen fortrydes, tilbagebetale de omkostninger, som du
har betalt som følge af kreditten.

Hvis relevant:
De retsregler, Kreditgiveren har valgt at lægge til grund for
etablering af forbindelserne med dig forud for kreditaftalens
indgåelse
Hvis relevant:
Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på
kreditaftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent

Svensk lov finder anvendelse på kreditaftalen. Det fremgår af bestemmelsen ”Vilkår for kreditaftalen”, at tvister som gælder fortolkningen eller tilretningen af denne
kreditaftale, skal afgøres af de almindelige domstole.

Sprogordning

Information og aftalevilkår gives på dansk. Med dit samtykke har vi til hensigt at
kommunikere på svensk i kreditaftalens løbetid.

c) Om klageadgang
Hvorvidt der findes klageadgang, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister.

Du kan ved klage over Kreditgiveren også rette henvendelse til den klageansvarlige hos Collector Bank på tlf. nr. +46 (0) 10 161 00 00, til Finansinspektionen på tlf.
nr. 08-787 80 00 og ved tvister til ARN (Allmänna reklamationsnämnden) på tlf. nr.
08-555 017 00 eller til domstolene.
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