Förhandsinformation MoneyGo lilla privatlån
(Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)
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.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
Telefon
Hemsida

MoneyGo AB
556821-8209
Box 1061, SE-251 10 Helsingborg
042-300 91 00
www.moneygo.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Blancolån (lån utan säkerhet)

Det sammanlagda kreditbeloppet
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.
Kreditavtalets löptid

Beviljat kreditbelopp (5.000-50.000 kr)

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

Återbetalning sker månadsvis (annuitetslån). Månadsbeloppet beror
på lånebelopp, individuell räntesats, vald återbetalningstid samt
gällande avgifter. Önskad betalningsplan enligt avi väljs genom
storleken på aktuell betalning. Den betalningsplan anses vald vars
lägsta belopp att betala är lika stort som eller närmast mindre än
aktuell månads betalning. Om särskild betalningsplan inte följs eller
väljs gäller istället villkoren för allmän betalningsplan.
Representativt exempel
(Kreditbelopp 10 000, löptid 36 mån)

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

Lånet betalas ut till anvisat bankkonto, normalt sett inom en bankdag
från det att underskrivet skuldebrev från kredittagaren erhållits.
Upp till 120 månader.

Ränta: 3,7 %
Uppläggningsavgift: 245 kr
Administrationsavgift: 29 kr
Effektiv ränta: 12,41 %
Totala kreditbeloppet: 10 000 kr
Kreditkostnad: 1 916kr
Månatlig betalning: 331 kr
Totala beloppet: 11 916 kr

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

Villkor för allmän betalningsplan
Om ingenting annat anges i kreditansökan, på annat sätt i samband
med ansökan, eller om de särskilda betalningsplanerna inte följs gäller
villkoren för allmän betalningsplan enligt följande:
Betalningsvillkor
Uppl. avgift
Adm. avgift
Ränta
120 månader

0 kr

29 kr / mån

19,90 %

Villkor för särskilda betalningsplaner
Om kontohavaren vid ansökantillfället eller senare väljer att betala
enligt en särskild erbjuden delbetalningsplan gäller villkoren för den
delbetalningsplan som valts. Villkoren för särskilda betalningsplaner
gäller endast så länge kontohavaren följer den aktuella planen. Följs ej
planen gäller istället villkoren för allmän betalningsplan. Exempel på
aktuella MoneyGo särskilda betalningsplaner som för närvarande
erbjuds:
Betalningsvillkor
12 månader
36 månader
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det
samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig jämföra olika
erbjudanden.

Upl. avgift
245 kr
245 kr

Adm. avgift
29 kr / mån
29 kr / mån

Ränta
3,7 %
3,7 %

Betalningsvillkor
allmän
betalningsplan

Effektiv
ränta

Månadsbelopp

120 månader

27,02 %

222 kr

Totala
beloppet
att
betala
26 640 kr

Betalningsvillkor
särskild
betalningsplan
12 månader
36 månader

3,7 %
3,7 %

900 kr
331 kr

10 800 kr
11 916 kr

Ovan visas effektiv ränta vid representativa exempel för ett lån på
10 000 kr. Kreditbelopp, betalning per månad samt effektiv ränta för
krediten kan komma att ändras beroende på hur krediten utnyttjas.

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?
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

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

Nej.

En avgift för upprättandet av krediten utgår i vissa fall vid val av
särskilda betalningsplaner enligt ovan, benämnd som
uppläggningsavgift. Det utgår också en månatlig administrationsavgift
enligt ovan för krediten så länge det finns skuld kvar.
Förändring av räntesatsen får efter underrättelse ske med omedelbar
verkan om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade
upplåningskostnader för Kreditgivaren, eller andra
kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse
när krediten lämnades. Ovanstående villkor tillämpas även till
kontohavarens förmån.
Kreditgivaren får när som helst under kreditens löptid besluta om
höjning av avgift i den utsträckning som det motiveras av ökningar av
de kostnader som ska täckas av avgifterna.

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

Underrättelse om ränteändring eller avgiftshöjning sker genom särskilt
meddelande till kontohavaren innan ändring börjat gälla.
För betalningar som inkommer för sent tillkommer dröjsmålsränta (8,9
%), utöver den ordinarie räntan, på det förfallna beloppet till dess full
betalning sker. Vidare kan förseningsavgift om 150 kr debiteras
kontohavaren. Vid skriftlig påminnelse debiteras påminnelseavgift om
60 kr. För det fall fordran överlämnas till inkassering tillkommer
inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
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.
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 tidpunkt för begäran är ovillig att ingå
kreditavtalet med dig.

Ja
Ja
Kund har rätt att kostnadsfritt och omedelbart få reda på vilken
databas som sökts i samt resultatet av sökningen.

Kontakta MoneyGo kundtjänst för att kostnadsfritt få ett utkast till
kreditavtal.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljningen av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Den berörda tillsynsmyndigheten
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och
prövning utanför domstol

MoneyGo AB (556821-8209) är registrerat hos bolagsverket.
MoneyGo AB är ett konsumentkreditinstitut som bedriver verksamhet
under tillsyn av Finansinspektionen.
Kredittagare har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller
sända ett meddelande om detta till Kreditgivaren inom 14 dagar från
den dag då kreditavtalet ingicks.
Vid klagomål vänligen kontakta MoneyGo kundtjänst på tel. 042-300
91 00 eller via e-post till info@moneygo.se. Vid eventuell tvist kan
kredittagare vända sig till allmänna reklamationsnämnden, Box 174,
101 23 Stockholm.

