STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
Förhandsinformation Shell Card Private
1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress

St1 Sverige AB
556308-5942
Box 1029, 172 21 Sundbyberg

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit

Kreditkort

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

Beviljat kreditutrymme 2 000 – 8 000 kr

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

Krediten disponeras med ett kreditkort. Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt kort
och kod levereras efter att ansökan beviljats. Kreditkortet kan endast användas för
inköp av varor och tjänster i Sverige och Finland vid Shells och St1s stationer samt
övriga till kreditkortet anslutna försäljningsställen/tjänster.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare och kan sägas upp med omedelbar verkan.

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

Betalning av utnyttjad kredit, räntor och avgifter skall göras varje månad genom betalning till angivet kontonummer via post- eller bankgiro. Kontohavaren har efter den
första betalningsmånaden rätt att utnyttja två betalningsfria månader per kalenderår
– dock inte två på varandra följande betalningsmånader.
Lägsta belopp att betala vid delbetalning är 1/10 av kontoutdragets utgående saldo
(exklusive månadens räntor och avgifter) med tillägg av månadens räntor och avgifter
avräknat till närmsta högre 50-tal kronor, dock lägst 150 kr eller det lägre belopp
skuldsaldot tillsammans med räntor och avgifter uppgår till.
Vid utnyttjande av betalningsfri månad eller delbetalning belastas kontot med
kreditränta och aviseringsavgift. Gjorda inbetalningar avräknas i följande ordning;
upplupna inkassokostnader, avgifter, ränta och kredit.

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

Det totala beloppet att betala är beroende av hur mycket av det beviljade kreditutrymmet som har använts. Av kontoutdraget framgår det utgående skuldsaldot för
en viss period. Exakt skuldsaldo vid en viss tidpunkt kan erhållas genom kontakt
med Shell Card Kundservice, e-post: info@shellcard.se, tel: 08-448 88 52

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

Rörlig ränta, f n 17,75 %

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.

Av nedan tabell följer den effektiva räntan vid en utnyttjad kredit om 8 000 kr
respektive 4 000 kr.
AVISERING
KONTOUTDRAG

DELBETALNING

KREDIT 8 000 kr

KREDIT 4 000 kr

Elektronisk

Nej

0%

0%

Elektronisk

Ja

20,86 %

22,48 %

Papper

Nej

2,27 %

4,59 %

Papper

Ja

23,57 %

28,01 %

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

Nej

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att
registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden

Ja

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Aviavgift kontoutdrag; elektroniskt 0 kr eller pappersform 15 kr.
Aviavgift delbetalning; elektroniskt 9 kr eller pappersform 24 kr.

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

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta kontohavarens
godkännande. Sådana ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att
kontohavaren underrättats om densamma.

Användning av kortet utomlands

Omräkning av utländsk valuta till svenska kronor sker enligt tillämpad referensväxelkurs. Eventuell valutaväxlingsavgift ingår i växelkursen och debiteras kontohavaren.

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

Vid betalningsförsening, utebliven betalning och betalning understigande lägsta inbetalning enligt kontoutdraget debiteras en påminnelseavgift om 60 kr samt eventuella lagstadgade inkassoavgifter. Vid överträdelse av kreditgränsen utgår en övertrasseringsavgift om 50 kr.
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4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja

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

Ja

Sökning i 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 förbjuden enligt gemenskapslagstiftning eller
strider mot allmän ordning och säkerhet.

Du har rätt att snarast och utan kostnad underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts.

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 omkreditgivaren vid tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Kreditavtal finns tillgängligt på www.shellstationer.se/shellcard samt kan erhållas
efter kontakt med Shell Card Kundservice, via e-post info@shellcard.se eller
tel 08-448 88 52.

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

Organisationsnummer: 556308-5942

b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten

Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela detta till kreditgivaren inom
14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Om du utövar din ångerrätt ska du
snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för
upplupen ränta. Ränta utgår från den dag Kontohavaren fick tillgång till krediten till
och med den dag den återbetalades till kreditgivaren.

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

Klagomål avseende krediten bör omgående meddelas kreditgivaren.Vidare prövar
Allmänna reklamationsnämnden privatpersoners tvister med näringsidkare utan
kostnad. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 0200-22 58 00, lämnar
avgiftsfri vägledning.

