
Sverige – SupremeCard 

Bilaga 1: 
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare  
Adress 
Telefon  
Fax  
Webbadress  

Resurs Bank AB 
Box 222 09 (Ekslingan 9), SE-250 24 Helsingborg 
Växel: 042-38 20 00, Kundservice 042-38 20 93 
042-20 29 72 
www.resurs.se  

Kreditförmedlare  

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av kredit Kreditkort med MasterCard 

Det sammanlagda kreditbeloppet  

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till 
förfogande genom kreditavtalet.. 

Kreditbeloppet är beroende av kreditvärderingen. Det totala kreditbeloppet kan vara från 5 000 kr. Den högsta möjliga kreditgränsen är 150 
000 kr.  
 

Villkoren för kreditutnyttjandet 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas. 

Kreditavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda.   

Kreditavtalets löptid Tillsvidare 

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

 

Inköps- och uttagsmånaden är betalningsfri. Påföljande månad kan månadens samlade köp/uttag betalas utan ränta och administrationsavgift. 
Dessutom gäller att månadens samlade köp/uttag kan delbetalas på 6 månader alternativt genom en 1/10-del eller 1/20-del.  

 
Månadsbeloppet består av den månatliga delbetalningen samt eventuell ränta; förutsatt att räntan hålls oförändrad under hela kreditperioden.  
Beroende på valt betalningsalternativ tillkommer eventuell administrationsavgift och uppläggningsavgift (se nedan under punkt 3 
Kreditkostnader - Härtill hörande kostnader”) Uppläggningsavgift betalas normalt sett månaden efter val av betalningsalternativ. För att kunna 
välja mellan alla kontoalternativ krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 1 500 kr. 
 
Det är möjligt att ha flera samtidigt pågående betalningsplaner med samma villkor. Dock förutsätts också att samtliga pågående 
betalningsplaner är av samma typ. Aktuella betalningsplaner med motsvarande belopp att betala redovisas normalt på avier. Ränta och avgifter 
bestäms av respektive betalningsplan (den specialkontoplan anses vald vars minsta belopp att betala är lika med eller närmast lägre än inbetalt 
belopp). Förskottsbetalningar reducerar inte storleken på kommande månadsbetalningar utan förkortar istället betalningstiden. Det är möjligt 
att en eller flera månader välja ett alternativ med lägre månadsbetalning, eller utnyttja ev. betalningsfrihet enligt avi (notera att då 
betalningsfrihet utnyttjas ökar skulden med periodens ränta och avgifter). För återgång till en delbetalningsplan med högre månadsbetalning 
skall denna betalas ifatt enligt avi. Minimi månadsbelopp är för tillfället 150 kr inklusive eventuell administrationsavgift. 

Det totala belopp som du ska betala 

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i 
samband med krediten. 

Det totala beloppet som skall betalas framgår från de månatliga kontoutdragen med faktura. Det totala beloppet beror på hur stor del av 
krediten som har utnyttjats, delbetalningsprofilen samt löptiden. Kostnader för att använda kreditkortet tillkommer enligt nedan tabell. 

 
REPRESENTATIVT EXEMPEL 
Köp/uttag: 15 000 kr  

Ränta Det totala 
kreditbeloppet 

Effektiv 
ränta 

Kreditkostnad Storleken på 
delbetalning 
månad 1 

Storleken på 
delbetalning    
månad 2* 

Total-
beloppet 

0 % 
(1 mnd) 

15 000 kr 0 %** 0 kr 15 000 kr** 0 kr 15 000 kr** 

0 % 
(6 mnd) 

15 000 kr 4,32% 369 kr 2 695 kr 2 655 kr 15 369 kr 

12,06 % 
(1/10) 

15 000 kr 16,63% 2 511 kr 1 695 kr 1 558 kr 17 511 kr 

16,02 % 
(1/20) 

15 000 kr 21,29% 3 158 kr 945 kr 808 kr 18 158 kr 

* Normalt sett tillkommer eventuell uppläggningsavgift månaden efter val av betalningsalternativ. 
** Vid kontantuttag eller utlandsköp/uttag kan andra kostnader tillkomma, se nedan.  

3. Kreditkostnader 

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

 

Betalnings- 
alternativ 

1 mnd 

 

6 mnd 1/10 

 

1/20 

Ränta 0 % 0 % 12,06 % 16,02 % 

Ränta påförs kontot månadsvis för det vid var tid utnyttjade kreditbeloppet. När delbetalningsalternativen inte efterföljs utgår ränta enligt 
Allmänna kontovillkor (baskonto) med vid var tid gällande statslåneränta (3,15 % 17 december 2010) plus 18 procentenheter. 

Effektiv ränta 

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det 
samlade kreditbeloppet. 

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika 
erbjudanden. 

Effektiv 
ränta 

1 mnd 

 

6 mnd 1/10 

 

1/20 

15 000 kr 0 % 4,32 % 16,63 % 21,29 % 

Förutsatt att räntan och kostnaderna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som 
lägre effektiv ränta.  
Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer 

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? 

Nej 

Nej, till kontot kan dock vara knutet vid var tid gällande bonus- och/eller bidragsprogram från RB eller samarbetspartner till RB. Detta program 
kan förändras eller upphöra med omedelbar verkan utan särskild avisering. 

Härtill hörande kostnader Betalningsalternativ 1 mnd 6 mnd 1/10 1/20 

Adm. avgift/månad  0 kr 29 kr 29 kr 29 kr 

Uppläggningsavgift*  0 kr 97 kr 0 kr 0 kr 

 * Uppläggningsavgift om 97 kr debiteras för varje enskild ingående månads samlade köp/uttag som överstiger 3000 kr. 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel 

(t.ex. ett kreditkort) 

Årsavgift  195 kr (utgår per år räknat från kontots uppläggning) 

Procentuellt uttagspåslag av uttaget belopp 1,95 % dock lägst 35 kr 

Uttagsbegränsning per tillfälle 5 000 kr 

Uttagsbegränsning per sjudagarsperiod 15 000 kr 

Valutaväxlingspåslag av köp/uttagsbelopp 1,00 % 
 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Extra kort 50 kr 

Ersättningskort  50 kr 

Kontoefterforskning  50 kr 



  2 (2) 

Kontantuttag 1,95 % dock lägst 35 kr 

Kopia köpnota 50 kr 

Kopia extra kontoutdrag 50 kr 

Utbetalning tillgodo 50 kr 

Ändringsanmälan (t.ex. namn eller adress) 50 kr 

Övertrassering 125 kr 
 

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

Rörlig ränta som ej är knuten till referensränta får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade 
upplåningskostnader för RB eller andra kostnadsförändringar som RB inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Rörlig ränta knuten till 
referensränta får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensräntan i motsvarande mån. RB är skyldig att tillämpa ovanstående 
villkor även till kontohavares förmån. 
 
Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader. Andra kostnader för krediten och kostnader i samband med 
försenade betalningar får ändras utan förbehåll.  
 
RB underrättar om ändrad rörlig räntesats innan ändringen börjar gälla och om ändrad rörlig räntesats knuten till referensränta periodvis efter att 
ändringen börjat gälla. RB underrättar om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla.  

Kostnader i samband med försenade betalningar 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. 
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. 

Inkommer betalning för sent debiteras kontot förseningsavgift i tillägg till ränta. I det fall villkoren för Specialkonto uppfylldes föregående 
månad debiteras den högre av den högsta Specialkontoräntan eller den vid var tid gällande statslåneräntan (3,15 % 17 december 2010) plus f 
n 8 procentenheter. Vid upprepade förseelser och då krediten sagts upp på grund av misskötsel tillämpas ränta och avgifter enligt Allmänna 
kontovillkor (Baskonto). Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Överlämnas fordran för inkassering tillkommer 
lagstadgade inkassokostnader. Utestående ränta och avgift kapitaliseras (tilläggs på kapitalbeloppet) månatligen. 
  

Förseningsavgift  125 kr 

Påminnelseavgift 50 kr 

Inkasso 160 kr 
 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

Konsument har enligt Distans- och hemförsäljningslagen rätt att frånträda ingånget avtal genom att sända ett meddelande om detta inom 14 
dagar från den dag då avtalet ingicks. Om konsument utövar sin ångerrätt skall konsumenten snarast, och senast inom 30 dagar betala tillbaka 
lånebeloppet inklusive ränta för den faktiskt tillhandahållna kredittiden, d.v.s. för tiden fram till dess att kreditgivaren återfått det utlånade 
beloppet. konsumenten skall även sända tillbaka det material som konsumenten erhållit från kreditgivaren i samband med tecknandet av lånet. 
kreditgivaren har rätt att kräva ersättning för den del av den finansiella tjänsten som tillhandahållits och för skäliga omkostnader såsom de 
avgifter som framgår av kreditgivarens villkor. 

Förtidsåterbetalning 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. 

Ja 

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. 

Alla kreditansökande blir rutinmässigt kontrollerade hos kreditgivaren och/eller hos en godkänd kreditupplysningsbyrå.  

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 

kreditavtalet med dig. 

Kontoinnehavaren får till sin kännedom villkor i elektronisk eller fysisk form. Kontoinnehavaren kan på begäran när som helst och utan 
tilläggskostnader få ett exemplar av gällande villkor.  
 
 
 

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som 

uppkommit innan avtalet ingåtts 

Dessa uppgifter är giltiga från 2012-04-01 tills vidare under förutsättning att ränte- eller avgiftsförändringar inte sker under perioden. 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 

a) Beträffande kreditgivaren  

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är 
bosatt 

Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan.   

Registrering Resurs Bank, med organisationsnummer 516401-0208, är ett bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att 
tillhandahålla betaltjänster. Styrelsens säte är Helsingborg.  
Resurs Bank är registrerat hos Bolagsverket, SE-851 81 Sundsvall. 

Den berörda tillsynsmyndigheten Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, SE-103 97 Stockholm.  

b) Beträffande kreditavtalet  

Utnyttjande av ångerrätten Kontakta kreditgivaren på adress som angetts ovan.   

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval 
för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet 
ingicks 

Svensk lag 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet 
och/eller behörig domstol 

Svensk rätt och svensk domstol ifall ej kontoinnehavaren själv lämnat saken för en domstol i en annan stat inom det Europeiske ekonomiska 
samarbetsområde. 

Språkordning Svenska 

c) Beträffande prövning  

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

 

Vid eventuellt klagomål vänligen kontakta kundservice på telefon 042-38 20 93. Klagomål med begäran om rättelse kan även ske via e-post på 
klagomalsansvarig@resurs.se eller genom brev till Klagomålsansvarig, Resurs Bank, Box 222 09, 250 24 Helsingborg.  
Konsumenten har även rätt att anmäla tvist för prövning i Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, (www.arn.se) som har 
som huvudsaklig uppgift att opartiskt och utan avgift pröva tvister mellan konsument och näringsidkare. 

 


