STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
American Express Blue CashBack Kreditkort
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Adress

American Express Europe S.A. (“Amex”), säte
Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien.
Ett aktiebolag bildat i Spanien vars org. nr. är A82628041 (registrerat i Registro Mercantil Central)

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kortkredit som ger kortinnehavaren en rätt att
utnyttja ett kreditutrymme.

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

80 000 kr
Ovanstående belopp är ett representativt exempel
för denna typ av kredit.

Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Då ansökan är beviljad kan kortmedlemmen utnyttja
kreditbeloppet helt eller delvis för köp av varor,
tjänster, eller kontantuttag vid uttagsautomat hos
säljföretag som är anslutna till Amex kortnätverk.
Avtalet gäller tillsvidare till dess att endera parten
avslutar avtalet.
Ränta på kreditbeloppet debiteras kontot månatligen
och utgår från att beloppet belastar
kortmedlemmens konto till dess beloppet är
återbetalat. Ränta utgår inte (i) om hela
kontoskulden enligt varje kontobesked kommit Amex
tillhanda senast på förfallodagen under förutsättning
att ingen skuld fanns på kortmedlemmens konto på
förfallodagen för föregående kontoutdrag och (ii) på
förseningsavgifter, återbetalningsavgifter eller
övertrasseringsavgifter. För kontantuttag och
saldoöverföring debiteras ränta från
debiteringsdagen.

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

Varje månad skall kortmedlemmen betala minst 3 %
av det utestående saldot som visas på
kortmedlemmens kontoutdrag samt hela det saldo
som överstiger kreditbeloppet. Om förfallet belopp
inte överstiger 200 kr ska hela beloppet återbetalas.
Kortmedlemmen kan när som helst betala hela
kontoskulden.
Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella kostnader i samband med krediten.

93 069 Kr

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

Krediträntan för köp är f.n. 15,99 %.
Krediträntan för kontantuttag f.n. 23,99%.
Amex får med omedelbar verkan ändra räntesatsen
om ändringen sker med anledning av:




Förändringar i upplåningskostnader för
Amex;
Kreditpolitiska beslut; och
Andra kostnadsökningar som Amex inte
skäligen kunde förutse när avtalet ingicks.

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.

Den effektiva räntan är f.n. 18,79%.
Beräkningen baseras på följande antaganden:
Kreditbelopp:80 000 Kr
Kredittid: 12 månader
Kreditränta: 15,99 %
Kreditbeloppet fullt utnyttjat under kredittiden
Återbetalning: 3 % av Kreditbeloppet under 11
månader och resterande belopp återbetalas under
månad 12.
Notera särskilt att andra sätt att utnyttja krediten
kan leda till en högre effektiv ränta.

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

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva
räntan.

Härtill hörande kostnader
Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel
(t.ex. ett kreditkort)
Andra kostnader i samband med kreditavtalet
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i
samband med kreditavtalet

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

N/A
Valutaväxlingsavgift: 2 % av betalningsbeloppet.
Kontantuttagsavgift: 4 % av uttagsbeloppet, lägst
25 kr.
Månadsavgift 35 kr
Extra papperskopia av faktura: 45 kr
Amex har rätt att meddela ändring av en avgift
minst 2 månader innan ändringen träder ikraft. Om
ändringen är till Kortmedlemmens fördel informeras
Kortmedlemmen, men ändringen får genomföras
omedelbart.
Vid försenad betalning av det förfallna beloppet
kommer Kortmedlemmen att debiteras (i) en
dröjsmålsavgift om 60 kronor och (ii) om skulden
överförs till externt inkassobolag och/eller jurist får
American Express ta ut en månatlig dröjsmålsränta
om 2 procent. Vid ett års försenad betalning
motsvarar detta en årlig dröjsmålsränta om 24
procent.
Kortmedlemmen debiteras också för de kostnader
som Amex drabbas av i övrigt, t.ex. för anlitade av
inkassoföretag och jurister, kostnader för egna
inkassoåtgärder samt för begäran om
betalningsföreläggande, handräckning och liknande i
enlighet med tillämplig lag.
Kortmedlemmen debiteras kostnader för
betalningspåminnelse, kravbrev samt upprättande av
amorteringsplan i enlighet med tillämplig lag.
Vid upprepade uteblivna betalningar har Amex rätt
att säga upp krediten i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt

Ja

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid
när som helst.

Kortmedlemmen har rätt att när som helst och utan
kostnad återbetala kreditbelopp, helt eller delvis, i
förtid.

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 kreditavtal. Denna bestämmelse är
inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för
begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Amex inhämtar uppgifter från Upplysningscentralen
(UC) AB vid ansökningstillfället.

Ja

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a)

Beträffande kreditgivaren

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du
är bosatt

Registrering

Den berörda tillsynsmyndigheten

Amex företräds i Sverige av sin filial American
Express Europe (Sweden branch) S.A., filial,
Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm
(Bolagsverkets filialregister - org. nr. 516411-3911).
Telefon 0771-29 56 10
www.americanexpress.se
Auktoriserat och reglerat av Bank of Spain i Spanien
för tillhandahållande av betaltjänster och
konsumentkrediter (reg.nr. 6837) samt av
Finansinspektionen i Sverige för tillhandahållande av
konsumentkrediter (reg.nr. 82862).
Bank of Spain, Calle de Alcalá, 48, 28014, Madrid,
Spanien.
www.bde.es
- Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
www.fi.se
- Konsumentverket

www.konsumentverket.se
b)

Beträffande kreditavtalet

Utnyttjande av ångerrätten
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan
kreditavtalet ingicks
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet
och/eller behörig domstol.
Språkordning
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för
klagomål och prövning utanför domstol

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14
kalenderdagar, per telefon eller post till Amex från
den dagen kreditavtalet ingicks, eller den senare dag
då Kortmedlemmen får del av avtalsvillkoren.
Svensk lag
Tillämpning och tolkning av kreditavtalet ska ske
enligt svensk lag och avgöras av svensk domstol.
Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och
i vissa fall på engelska
Kortmedlemmen kan skriftligen vända sig till
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm.
Om kreditavtalet har ingåtts via nätet har
Kortmedlem också möjlighet att vända sig till EUkommissionens onlineplattform för tvistlösning.
Tvistlösningsplattformen går att finna via
http://ec.europa.eu/odr.

