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TELIASONERA FINANCE AB, ORG. NR. 556404-6661, VITSANDSGATAN 9, 123 86 FARSTA

Allmänna villkor – SETSFCC 2015
(gäller från och med den 1 maj 2015)Finance

1.  ALLMÄNT

TeliaSonera Finance AB, org. nr. 556404-6661, Vitsandsgatan 9, 123 86 Farsta, 
telefon +46 (0)771-88 30 50, (nedan kallad TeliaSonera Finance eller Kredit-
givaren) ger genom detta Kontokreditavtal  Kredittagaren en fortlöpande rätt 
att utnyttja ett överenskommet kreditutrymme. Kontokreditavtalet består av (1) 
Kontoavtalet inklusive dessa Allmänna Villkor (i deras vid var tid gällande ly-
delse) samt SECCI blanketten, och i förekommande fall en Kreditnota. Konto-
kreditavtalet är ett ramavtal. Avrop sker genom undertecknande av Kreditnota 
eller kvitto. Om kreditnota avänds dokumenteras detta i en särskild handling 
(Kreditnota), enligt vilken Kredittagaren erhåller kredit från TeliaSonera Finan-
ce eller annan kreditgivare som TeliaSonera Finance anvisar (i förekommande 
fall kallas även anvisad kreditgivare enligt Kreditnota nedan Kreditgivaren) och 
gäller tillsammans med övriga villkor. Vid motstridiga bestämmelser i villkoren 
i Kreditnotan och Kontokreditavtalet gäller Kreditnotan. Kreditutrymmet kan 
endast utnyttjas för inköp av särskilda produkter hos vid var tid på TeliaSonera 
Sverige AB:s eller dotterbolags/systerbolags (nedan gemensamt kallade Teli-
aSonera) hemsida anvisade återförsäljare (nedan gemensamt kallade Inköps-
ställen eller Leverantörer).

Vid förvärv på Inköpsställen kan Kredittagaren välja mellan att betala inköpens 
slutsumma vid köpetillfället eller att utnyttja sitt kreditutrymme.

Kreditutrymmet utnyttjas genom att Kredittagaren vid respektive köpetillfälle 
undertecknar en Kreditnota och därmed ingår ett kreditavtal inom ramen för 
och på de villkor som anges i Kontokreditavtalet. Utöver TeliaSonera Finance 
kan även annan kreditgivare som TeliaSonera Finance anvisar komma att vara 
Kreditgivare för sådan kredit. 

Kontokreditavtalet är ett sådant kreditavtal som anges  i 2 § konsumentkredit-
lagen (2010:1846) och underkastas och ska tolkas enligt svensk rätt.

2.  REGISTRERING OCH ANSÖKAN 

Kredittagaren ansöker initialt om kredit och erhåller tillgång till en onlinebase-
rad serviceportal genom att registrera sig enligt TeliaSonera Finances regist-
reringsrutin. Krediten och den onlinebaserade serviceportalen kallas nedan 
gemensamt ”Kontokredit”. Registreringen innebär att Kredittagaren godkän-
ner Kontoavtalet och fungerar som en ansökan om kredit. Kredittagaren kan 
ansöka om ytterligare kredit för framtida inköp vid ett senare tillfälle.

Kredittagaren garanterar att den information som lämnas vid registreringen 
är sann och fullständig och att registreringen inte gjorts för annans räkning. 
Kredittagaren måste ha en personbeteckning som är giltig i det land i vilket 
registreringen sker. Kredittagaren måste vara minst 18 år.

3.  BEVILJANDE AV KREDIT OCH HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

TeliaSonera Finance fattar beslut om beviljande av kreditutrymme i samband 
med att TeliaSonera Finance och Kredittagaren ingår Kontokreditavtalet. Ut-
ökat kreditutrymme beviljas av TeliaSonera Finance först efter förnyad kredit-
prövning. Beslut om kreditutrymme grundar sig på bedömning som görs av 
TeliaSonera Finance; TeliaSonera Finance får avslå en ansökan om att ingå 
Kontokreditavtal eller om utökat kreditutrymme. TeliaSonera Finance och 
Kreditgivaren äger alltid rätt att kontrollera Kredittagarens kreditinformation. 
Efter ett beslut om beviljande av kreditutrymme lämnas kredit av TeliaSonera 
Finance eller annan kreditgivare enligt särskild Kreditnota; efter TeliaSonera 
Finances anvisning kan kredit enligt Kreditnota ges av annan kreditgivare. Om 
kredit lämnas kvarstår outnyttjat kreditutrymme enligt Kontokreditavtalet mins-
kat med utnyttjat belopp. Återbetalning av kredit innebär att outnyttjat kreditut-
rymme på motsvarande sätt ökas. Kontokreditavtalet och krediter administre-
ras i förhållande till Kredittagaren uteslutande av TeliaSonera Finance.

För det fall Kredittagarens kreditvärdighet sjunker till en sådan nivå Kreditgiva-
ren finner oacceptabel eller för det fall Kreditgivaren önskar förhindra eller be-
gränsa missbruk eller skador är Kreditgivaren berättigad att upphöra med till-
handahållandet av den fortlöpande krediten med omedelbar verkan.  För för-
tidsbetalning, hävning och uppsägning gäller även punkterna 9 och 10 nedan.

4.  ÅTERBETALNING 

För inköp som gjorts på Inköpsställen med kredit, uppges krediträntan och öv-
riga avtalsenliga avgifter på fakturan som skickas till Kredittagaren en gång i 
månaden. Återbetalning ska ske till av Kreditgivaren anvisat bankkonto, som 
nämns i fakturan. Återbetalningsbeloppet består vanligtvis av en amorterings-
del, en eventuell avgiftsdel och en eventuell räntedel. Betalning ska ske senast 
på den i fakturan utsatta förfallodagen. Vid betalning har Kreditgivaren rätt att 
avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och rän-
tor innan avräkning sker på kapitalskulden. För det fall återbetalning överskri-
dande minimibeloppet sker kommer avräkning i första hand ske på äldre skuld, 
om inte kunden anvisat annat. 

Kredittagaren kommer att faktureras månatligen enligt en fastställd betal-
ningsplan. Återbetalningen ska börja från början av den betalningsperiod som 
följer efter att Kontokredit debiterats med beloppet om inget annat medde-

lats. Om minimibeloppet understiger 40 SEK har Kreditgivaren rätt att skjuta 
upp fakturering till dess det sammanlagda beloppet överstiger nämnda sum-
ma, dock skall Kredittagaren inte belastas med särskild ränta/avgift till följd 
av detta. Kredittagaren måste alltid erlägga det minimibelopp som framgår av 
fakturan på förfallodagen. Kredittagaren kan dock välja att erlägga hela det i 
fakturan anvisade utestående beloppet eller ett annat belopp som överstiger 
det anvisade minimibeloppet och sålunda avvika från betalningsplanen. Erlagt 
belopp avräknas från skulden och kan inte återbetalas. Kredittagaren har rätt 
att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgif-
ter ska betalas (betalningsplan). 

5.  BEGRÄNSNINGAR OCH SÄKERHET

Kredittagaren kan endast ingå ett Kontokreditavtal och endast registrera ett 
Kontokredit. Kontokreditavtalet repsektive Kontokredit är personligt och får 
endast användas av Kredittagaren. 

Kredittagaren måste välja ett lösenord (för användning online) som saknar 
koppling till Kredittagarens namn, adress, personbeteckning eller telefonnum-
mer och till annan liknande information som är enkel att få tillgång till. Kreditta-
garen får inte avslöja lösenordet för någon annan person. 

6.  RÄNTA

Om inte annat särskilt överenskoms behöver Kredittagaren inte betala någon ränta.

Om ränta har överenskommits ska Kredittagaren, om inte annat särskilt har 
överenskommits avseende en viss kredit, betala ränta efter en årlig räntesats 
som beräknas på vid var tid utestående kreditbelopp. Den tillämpliga räntan 
utgår från och med dagen då Kontokredit debiteras med en summa. 

Den tillämpliga räntan består av en referensränta och mariginal som anges i 
Kontokreditavtalet (summan av referensränta och mariginal definieras som 
TSF Prime Rate, vilken definieras och publiceras på www.teliasonerafinance.
com). För det fall Kredittagaren har avtal om abonnemang för mobiltelefon el-
ler bredband eller mobilt bredband med TeliaSonera kan en reducerad ränta 
komma att erbjudas. 

TSF Prime Rate justeras kvartalsvis på den första bankdagen i januari, april, 
juli och oktober och förblir oförändrad mellan dessa justeringsdagar. Ifall re-
ferensräntan förändras, ändras TSF Prime Rate i motsvarande mån. Ränte-
ändringar tillämpas från och med början av följande betalningsperiod efter de 
respektive justeringsdagarna i januari, april, juli och oktober. Information om 
ränteförändringar meddelas i följande faktura som skickas efter justeringen.

Om noteringen av referensräntan upphör eller avbryts, tillämpas som referens-
ränta på krediten den ränta som enligt lag eller myndighets beslut eller anvis-
ning ersätter den tidigare referensräntan. Om ingenting bestäms i lag eller om 
inget beslut eller anvisning av myndighet ges, och Kreditgivaren och Kreditta-
garen inte före nästa räntejusteringsdag kommer överens om den ränta som 
ska ersätta referensräntan fastställer Kreditgivaren den nya referensräntan 
efter att ha hört relevanta tillsynsmyndigheter.

Vid dröjsmål med erläggande av betalning eller om betalning understiger mini-
mibeloppet utgår härutöver dröjsmålsränta enligt Räntelagen. 

Kreditgivaren meddelar Kredittagaren den effektiva räntan för krediten i SECCI- 
blanketten.

7.  AVGIFTER OCH KOSTNADER

Kreditgivaren tar ut en administrativ avgift, se SECCI blanketten. För det fall 
Kredittagaren har avtal om abonnemang för mobiltelefon eller bredband eller 
mobilt bredband med TeliaSonera utgår ingen avgift.

Kreditgivaren har utöver detta rätt att ta ut andra avgifter, så som (men inte be-
gränsat till) uppläggningsavgift, månatliga faktureringsavgifter, påminnelseav-
gifter, dröjsmålsavgifter och indrivningsavgifter. TeliaSonera Finance meddelar 
Kredittagaren om dylika avgifter och kostnader.

Kreditgivaren får ändra en särskild avgift för krediten i den mån Kreditgivarens 
kostnader för den åtgärd som avgiften avser har förändrats eller i enlighet med 
lagändringar. Dessa ändringar träder i kraft vid den tidpunkt som Kreditgiva-
ren anger, dock tidigast en (1) månad efter att TeliaSonera Finance har lämnat 
meddelande om förändrade avgifter för krediten genom ett särskilt meddelan-
de i varaktig form till Kredittagaren.

8.  FAKTURA

Fakturan till Kredittagaren innehåller en sammanställning av genomförda 
transaktioner under avsedd period enligt Kontokreditavtalet.

Kredittagarens Kontokredit finns tillgängligt och kan hanteras online genom en 
säker inloggning. Onlinetjänsten inkluderar transaktionshistorik och möjlighet 
att ändra inställningarna för kontot. 

1/3



A
llm

än
na

 v
ill

ko
r 

–
 S

E
TS

FC
C

 0
5-

20
15

TELIASONERA FINANCE AB, ORG. NR. 556404-6661, VITSANDSGATAN 9, 123 86 FARSTA

Allmänna villkor – SETSFCC 2015
(gäller från och med den 1 maj 2015)Finance

2/3

Kredittagaren är skyldig att gå igenom transaktionsinformationen i fakturan så 
snart den har gjorts tillgänglig för Kredittagaren. Kredittagaren ska underrätta 
TeliaSonera Finances kundtjänst vid obehöriga transaktioner. 

Kredittagaren samtycker till att Kontokredit förblir aktivt upp till tolv (12) måna-
der efter att slutbetalning skett.

9.  FÖRTIDSBETALNING OCH HÄVNING

9.1. Kredittagaren har rätt att betala utestående kreditbelopp i förtid. Betal-
ningen sker till det av TeliaSonera Finance i fakturan anvisade bankkontot. 
Förtidsbetalning enligt denna punkt innebär inte att Kredittagaren säger upp 
Kontokreditavtalet.

9.2. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kontokreditavtalet och Kreditgivaren 
samt respektive anvisad Kreditgivare har rätt att säga upp lämnad kredit till be-
talning vid tidpunkt som kreditgivaren bestämmer om någon av följande om-
ständigheter föreligger:

a)  Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett 
belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,

b)  Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av 
ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet 
avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

c)  Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

d)  Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

e)  Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom 
eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt punkterna a) – c) ovan, gäller en 
uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då uppsägningen 
kommer Kredittagaren till handa. Om kreditgivaren har krävt betalning i förtid 
enligt punkterna a) – c) ovan, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i 
förtid, om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp 
som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid upp-
sägning enligt punkterna d) – e) ovan genast efter uppsägningen eller inom 
medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordran. Om Kreditta-
garen tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från 
skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte det stycket.

9.3. Om krediten betalas i förtid enligt punkterna 9.1. eller 9.2. ovan ska Kre-
dittagaren betala överenskommen ränta och andra kostnader för krediten för 
tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

9.4 Om Kredittagaren har abonnemang hos TeliaSonera men inte uppfyller villko-
ren i Kontokreditavtalet har TeliaSonera Finance rätt att begära att Telia Soneras 
koncernföretag ska upphöra med leverans av tjänster, om så är avta lat med Telia-
Sonera, så länge skyldigheterna enligt Kontokreditavtalet inte är uppfyllda.

10.  UPPSÄGNING

Kredittagaren kan skriftligen säga upp Kontokreditavtalet att upphöra med en 
(1) månads uppsägningstid. Efter uppsägningen betalas återstående kredit 
enligt gällande avtalsvillkor och betalplan.

Utöver vad som följer av § 9 har Kreditgivaren rätt att säga upp Kontokreditav-
talet att upphöra med två (2) månaders uppsägningstid. Efter uppsägningen 
betalas återstående kredit enligt gällande avtalsvillkor och betalplan. Kreditgi-
varen sänder ett meddelande om uppsägning i varaktig form till Kredittagaren 
till dennes senast kända adress. 

Har Kredittagaren inte utnyttjat krediten, får kreditgivaren säga upp kreditav-
talet att upphöra omedelbart. Detsamma gäller om Kontokreditavtalet inte har 
nyttjats under en period om 12 månader.

11.  ÖVERLÅTELSE ELLER PANTSÄTTNING AV AVTAL

Kreditgivaren får helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt Kre-
ditnota till annan. Kreditgivaren ska informera Kredittagaren om överföringen 
förutom då Kreditgivaren fortsätter att agera som överlåtelsemottagarens re-
presentant gentemot Kredittagaren efter överföringen.

TeliaSonera Finance får helt eller delvis överlåta, överföra eller pantsätta sina 
rättigheter respektive skyldigheter enligt Kontokreditavtalet till annan. TeliaSo-
nera Finance ska informera Kredittagaren om överföringen förutom då Telia-
Sonera Finance fortsätter att agera som överlåtelsemottagarens representant 
gentemot Kredittagaren efter överföringen.

Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyl-
digheter enligt Kreditnota eller Kontokreditavtalet.

12.  REKLAMATIONER OCH ANSVAR FÖR SÅLDA VAROR

Då Leverantören levererar varor eller tjänster vars köpesumma krediten debite-
rats med ansvarar Leverantören för fel i varorna eller tjänsterna i enlighet med 
Leverantörens tillämpliga villkor och lagstiftning. Reklamation om varor och 
tjänster ska riktas mot Leverantören. 

Vid kreditköp får Kredittagaren mot Kreditgivarens krav på betalning framställa 
samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot Leve-
rantören. Kredittagaren får också invända att han eller hon har betalat till Leve-
rantören eller har en överenskommelse med denne. Detta gäller dock inte om 
Kredittagaren visste att Leverantören saknade rätt att ta emot betalningen eller 
ingå överenskommelsen och inte heller om Kredittagaren uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet underlät att skaffa sig kunskap om detta. 

Om Kredittagaren på grund av köpet har anspråk på återbetalning, skadestånd 
eller annan penningprestation, svarar Kreditgivaren lika med Leverantören för 
att anspråket fullgörs. Kreditgivaren är dock inte skyldig att betala mer än vad 
som har mottagits av Kredittagaren med anledning av krediten.

Vid reklamation ska Kredittagaren lämna all den information och dokumenta-
tion som Kreditgivaren behöver för att undersöka frågan.

13.  KREDITTAGARENS SKYLDIGHET ATT UNDERRÄTTA  
 TELIASONERA FINANCE OM SÄKERHETSINTRÅNG

Om Kredittagaren misstänker att någon obehörig person har fått kännedom 
om det lösenord som används för att komma åt Kontokredit eller tillgång till 
den utrustning genom vilken Kontokredit används eller att Kontokredit har an-
vänts av någon obehörig person, ska Kredittagaren snarast möjligt ändra sitt 
lösenord genom att gå in på sitt Kontokredit online och följa där gällande anvis-
ningar samt snarast möjligt informera TeliaSonera Finance härom. 

14.  BETALNINGSANSVAR VID OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER

14.1 Kredittagaren ska:

a) skydda lösenordet i enlighet med punkten 13 (Kredittagarens skyldighet 
att underrätta TeliaSonera Finance om säkerhetsintrång) i dessa allmänna 
villkor;

b) agera och/eller underrätta TeliaSonera Finance i enlighet med punk-
ten 13 (Kredittagarens skyldighet att underrätta TeliaSonera Finance 
om säkerhetsintrång) i dessa allmänna villkor om Kredittagaren har fått 
vetskap om att den utrustning genom vilken Kontokredit används har 
försvunnit, att Kontokredit har använts av en obehörig person eller att 
någon har fått kännedom om det lösenord som används för att komma 
åt Kontokredit;

c) endast använda Kontokredit i enlighet med Kontokreditavtalet (inklusive 
dessa allmänna villkor). 

14.2  Kredittagaren ansvarar för obehöriga transaktioner om:

a) Kredittagaren har överlåtit den utrustning genom vilken Kontokredit an-
vänds till en obehörig person;

b) den utrustning genom vilken Kontokredit används har kommit i någon 
obehörig persons besittning eller har använts på ett obehörigt sätt på 
grund av Kredittagarens vårdslöshet;

c) Kredittagaren inte har agerat och/eller underrättat TeliaSonera Finan-
ce i enlighet med punkten 13. (Kredittagarens skyldighet att underrätta 
TeliaSonera Finance om säkerhetsintrång) i dessa allmänna villkor utan 
onödigt dröjsmål efter att ha upptäckt att den utrustning genom vilken 
Kontokredit används försvunnit, kommit i någon obehörig persons be-
sittning eller använts på ett obehörigt sätt.

I de fall som avses i punkterna b) och c) ovan ansvarar Kredittagaren för obe-
hörig användning av den utrustning genom vilken Kontokredit används till ett 
belopp om högst 1 200 kr. Denna begränsning tillämpas dock inte om Kreditta-
garen har agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet. Då är ansvaret begränsat 
till högst 12 000 kr. 

15.  BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR

TeliaSonera Finance eller annan Kreditgivare är inte ansvarig för skada som be-
ror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, 
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständig-
het. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 
TeliaSonera Finance eller annan Kreditgivare själv är föremål för eller vidtar så-
dan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Telia-
Sonera Finance eller annan Kreditgivare om denne varit normalt aktsam. Varken 
TeliaSonera Finance eller annan Kreditgivare ansvarar i något fall för indirekt ska-
da, om inte skadan orsakats av TeliaSonera Finances respektive Kreditgivarens 
grova vårdslöshet eller uppsåt, då vållande part svarar för skadan. 
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16.  TILLÅTELSE FÖR KREDITGIVAREN ATT BEHANDLA  
 PERSONUPPGIFTER M.M.

TeliaSonera Finance och annan Kreditgivare ansvarar för att behandling av per-
sonuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och an-
nan tillämplig lagstiftning. Behandlingen omfattar huvudsakligen personupp-
gifter som TeliaSonera Finance eller annan Kreditgivare har lämnat i samband 
med krediten eller som annars inhämtas av TeliaSonera Finance eller annan 
Kreditgivare och registreras i samband med uppläggning eller administration 
av krediten eller inom ramen för avtalsförhållandet. TeliaSonera Finance och 
annan Kreditgivare kan också komma att begära ut Kredittagarens personupp-
gifter från Kredittagarens representanter, offentliga register och kreditinforma-
tion samt från andra liknande register. Ändamålet härmed är att uppgifterna 
ska användas, sammanställas och bearbetas för TeliaSonera Finance res-
pektive annan Kreditgivares administration, kredithantering, kreditbedömning 
och kreditupplysningsverksamhet samt för att TeliaSonera Finance respektive 
annan Kreditgivare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Uppgifter-
na kan också utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och 
metodutveckling, riskhantering och statistik. TeliaSonera Finance och annan 
Kreditgivare får lämna personuppgifter till företag som tillhör samma företags-
grupp som TeliaSonera Finance respektive annan Kreditgivare samt av Telia-
Sonera Finance respektive annan Kreditgivare anlitade underleverantörer för 
uppdrag hänförliga till krediten, vilka härvid får behandla personuppgifterna 
för ovan angivna ändamål. TeliaSonera Finance och annan Kreditgivare får 
behandla personuppgifterna (inklusive personnummer) utomlands, inklusive 
länder utanför EU- och EES-området: 

–  inom ramen för angivet ändamål och utan hinder av banksekretess

–  lämna ut personuppgifter (inklusive personnummer) till andra företag inom 
den koncern som Kreditgivaren tillhör, i Sverige, inom EU- och EES-området 
och utanför EU- och EES-området. Utlämnade uppgifter får samköras med 
motsvarande uppgifter hos mottagaren. 

TeliaSonera Finance respektive annan Kreditgivare äger rätt att överföra per-
sonuppgifter i samband med överlåtelse eller pantsättning av fordran enligt 
punkten 11. (Överlåtelse eller pantsättning av avtal). TeliaSonera Finance res-
pektive annan Kreditgivare samt andra angivna mottagare av personuppgifter 
äger rätt att använda dessa för marknadsföringsändamål i enlighet med till-
lämplig lagstiftning. TeliaSonera Finance respektive annan Kreditgivare får-
spela in eller på annat sätt dokumentera Kredittagarens kommunikation med 
kreditgivaren. Kredittagaren kan en gång per år kostnadsfritt av TeliaSonera 
Finance få information om vilka personuppgifter som behandlas av TeliaSone-
ra Finance respektive annan Kreditgivare avseende Kredittagaren eller begära 
rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift genom att skicka en skriftlig, egen-
händigt undertecknad begäran om detta till: TeliaSonera Finance AB, org. nr. 
556404-6661, Vitsandsgatan 9, 123 86 Farsta, telefon +46 (0)771-88 30 50. 

Genom att genomföra registreringen och genom att godkänna dessa villkor 
lämnar Kredittagaren sitt samtycke till behandling av personuppgifter samt öv-
riga uppgifter enligt ovan.

17.  UPPGIFTSLÄMNANDE TILL KREDITREGISTER

Uppgifter om krediten kommer att lämnas till kreditupplysningsföretag. Upp-
lysning lämnas om antal registrerade krediter samt skuld. Kreditupplysnings-
företaget kommer att föra in uppgifterna om lånet i ett särskilt kreditregister. 
Endast kreditinstitut och värdepappersbolag har möjlighet att få information ur 
registret. Uppgifter om lånet lämnas enbart till sådana kreditupplysningsföre-
tag som står under tillsyn av Datainspektionen.

18.  KREDITTAGARENS INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH  
 MEDDELANDEN

Kredittagaren ska omedelbart underrätta TeliaSonera Finance om namn- och/
eller adressändring, inklusive e-postadress (om tillämpligt). Har meddelande 
som rör denna kredit sänts av TeliaSonera Finance per post till Kredittagaren 
på den i ansökan angivna adressen eller ny adress som har meddelats TeliaSo-
nera Finance av Kredittagaren, ska meddelandet anses ha kommit Kredittaga-
ren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelan-

det sänts med telefax, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska det 
anses ha kommit Kredittagaren tillhanda omedelbart. Har meddelandet sänts 
med bud ska det anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avlämnandet 
till Kredittagaren. Denna bestämmelse om när ett meddelande ska anses ha 
kommit Kredittagaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta 
preskription. 

19.  ÄNDRING AV VILLKOREN

Kreditgivaren får ändra villkoren i Kontokreditavtalet genom att meddela Kre-
dittagaren ändringen skriftligen i förväg när ändringen inte ökar Kredittagarens 
skyldigheter eller inskränker dennes rättigheter eller om den beror på lagänd-
ring eller myndighetsbeslut. Dessa ändringar träder i kraft två (2) månader efter 
att Kredittagaren har underrättats om dem i varaktig form om Kredittagaren inte 
motsätter sig dem före det. 

Om Kredittagaren inte godkänner de föreslagna ändringarna i Kontokreditavta-
let har denne rätt att säga upp Kontokreditavtalet med omedelbar verkan utan 
extra kostnader innan de föreslagna ändringarna träder i kraft. Kredittagaren 
ska underrätta TeliaSonera Finance om uppsägningen av Kontokreditavtalet 
skriftligen eller i annan varaktig form. Om Kredittagaren inte säger upp Kon-
tokreditavtalet innan de föreslagna ändringarna träder i kraft anses denne ha 
godkänt ändringarna. 

För det fall Kredittagaren säger upp Kontokreditavtalet enligt ovan ska Kreditta-
garen betala den återstående krediten enligt gällande avtalsvillkor.

20.  ÅNGERRÄTT

Kredittagaren har 14 dagar på sig att ångra ett ingånget distansavtal. Ånger-
fristen börjar löpa antingen den dag Kreditkontoavtalet respektive en Kreditno-
ta ingås eller den dag då Kredittagaren mottagit ett exemplar av Kreditkontoav-
talet respektive en Kreditnota i varaktig form, beroende på vilken händelse som 
inträffar senare. Kredittagaren kan meddela TeliaSonera Finance att denne 
ångrar sig antingen muntligen eller skriftligen.

Om Kredittagaren ångrar sig ska denne betala tillbaka det utestående kredit-
beloppet snarast och senast inom 30 dagar räknat från dagen då TeliaSonera 
Finance mottog Kredittagarens meddelande om uppsägning. Kredittagaren 
måste i förekommande fall betala uppläggningsavgift samt ränta för den fak-
tiska tillhandahållna kredittiden enligt punkten 6 (Ränta), dvs. för tiden fram till 
dess Kreditgivaren återfått det utestående beloppet. Om Kredittagaren inte 
inom tidsfristen återbetalar medlen jämte eventuell ränta, återgår meddelan-
det om frånträdet och Kontokreditavtalet respektive aktuell Kreditnota förblir 
alltjämt gällande mellan parterna.

21.  KLAGOMÅL OCH JURISDIKTION

Om Kredittagaren är missnöjd eller har klagomål kan denne i första hand kon-
takta TeliaSonera Sverige AB:s kundtjänst. Om Kredittagaren inte är nöjd med 
det svar som erhålls eller har andra klagomål kan denne skriftligen kontakta Te-
liaSonera Finances klagomålsansvarige (adressuppgifter framgår i punkten 1. 
(Allmänt) ovan). TeliaSonera Finance hanterar klagomålen enligt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd och i enlighet med gällande föreskrifter 
från andra relevanta myndigheter. Om Kredittagaren anser att klagomålet inte 
resulterat i en tillfredsställande rättelse från TeliaSonera Finances sida, kan 
Kredittagaren ansöka om prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden, www.
arn.se, telefon +46 (0)8-508 860 00 . Kredittagaren kan även vända sig till all-
män domstol varvid svensk domstol är behörigt forum. Vägledning av obero-
ende part kan också lämnas av Konsumentverket, www.konsumentverket.se, 
telefon +46 (0)771-42 33 00. 

Om tvisten hänskjuts till domstol ska talan väckas vid allmän underrätt på den 
ort där Kredittagaren är bosatt, eller ifall Kredittagaren så önskar, vid Stock-
holms tingsrätt. Om Kredittagaren inte är bosatt i Sverige behandlas tvisterna 
vid Stockholms tingsrätt.
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TELIASONERA FINANCE AB, ORG. NR. 556404-6661, VITSANDSGATAN 9, 123 86 FARSTA

Standardiserad europeisk  
konsumentkreditinformation (SECCI)  

(gäller från och med den 1 maj 2015)Finance

1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Adress 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Det maximala 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

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

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och  
eventuella kostnader i samband med krediten.  
Beräkningarna i detta stycke är baserade på  
ett standardexempel med en given kredit  
om SEK 20 000.

3. Kreditkostnader

Administrativ avgift

Kreditränta

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den 
effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet  
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att 
jämföra olika erbjudanden.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla  
den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt  
att ingå avtal om

- en försäkring
- någon annan kompletterande tjänst?

Härtill hörande kostnader

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

1/2

TeliaSonera Finance AB, org. nr. 556404-6661

Vitsandsgatan 9E, 123 86 Farsta, Sweden

Kontokredit, fortlöpande kredit.

Upp till SEK 50 000, om inte annat avtalats eller anges på kontokreditavtalet.

Kreditgivaren fattar beslut om beviljande av kredit vid registrering och därefter vid var tillfälle på 
basis av nya ansökningar. För det fall kredit ej beviljas ges information om det i samband med 
registrering/ansökan.

Vid förvärv på Inköpsställen kan Kredittagaren välja mellan att betala inköpens slutsumma vid 
köpetillfället eller att utnyttja sin kredit.

Krediten som anslutits till kreditkontot gäller tills vidare.

Kredittagaren kommer att faktureras enligt en fastställd betalningsplan. Vid betalning har kreditgi-
varen rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan 
avräkning sker på kapitalskulden. För det fall återbetalning överskridande anvisat belopp sker kom-
mer avräkning i första hand ske på äldre skuld.

Kredittagaren ska alltid erlägga det minimibelopp som framgår av fakturan på förfallodagen. Kredit-
tagaren kan dock välja att erlägga hela det i fakturan anvisade utestående beloppet eller ett annat 
belopp som överstiger det anvisade minimibeloppet och sålunda avvika från betalningsplanen.

Det totala beloppet som ska betalas beror på utnyttjandet av krediten, återbetalningen av den, den 
tillämpliga räntan, valet av faktureringsmetod och kreditavtalets löptid. 

Det uppskattade totala kreditbelopp som ska betalas, om krediten uppgår till exempel till SEK 20 000, 
inklusive 0% ränta och kostnader, är SEK 20 456 utifrån antagandet att kredittiden är 24 månader och 
krediten återbetalas i 24 lika stora månatliga rater. Kostnader för uppläggning och fakturering enligt 
kreditavtalet har beaktats i kalkylen och i detta exempel skickas den månatliga fakturan per post.

Kreditgivaren tar ut en administrativ avgift. För det fall Kredittagaren har avtal om abonnemang för 
mobiltelefon eller bredband eller mobilt bredband med TeliaSonera utgår ingen avgift.

0%

Den tillämpliga räntan består av en referensränta och mariginal (summan av referensränta och mari-
ginal definieras som TSF Prime Rate, vilken definieras och publiceras på www.teliasonerafinance.com). 
TSF Prime Rate justeras kvartalsvis på den första bankdagen i januari, april, juli och oktober och för-
blir oförändrad mellan dessa justeringsdagar. Ifall referensräntan förändras, ändras TSF Prime Rate i 
motsvarande mån. Ränteändringar tillämpas från och med början av följande betalningsperiod efter 
de respektive justeringsdagarna i januari, april, juli och oktober. Information om ränteförändringar 
meddelas i följande faktura som skickas efter justeringen.

För kunder med abonnemang hos Telia är effektiv räntan 0% (om den månatliga faktureringsavgiften 
är SEK  0) eller 3,36 % (om den månatliga faktureringsavgiften är SEK 29) enligt de exempel som 
ges i punkten 2. För kunder utan abonnemang eller registrerade kontantkort  hos Telia är effektiv 
räntan 3,36 % (om den månatliga faktureringsavgiften är SEK  0) eller 6,75 % (om den månatliga 
faktureringsavgiften är SEK 29) enligt de exempel som ges i punkten 2

Nej.
Nej.

- Administrativ avgift: SEK 29 (för kunder utan abonnemang eller registrerade kontantkort  hos Telia) 
- Uppläggningsavgift: SEK 0  
- Månatlig faktureringsavgift (om fakturan skickas per post): SEK 29  
- Månatlig faktureringsavgift (om fakturan skickas elektroniskt eller per e-post): SEK 0 

Kreditgivaren får ändra en särskild avgift för krediten i den mån Kreditgivarens kostnader för den 
åtgärd som avgiften avser har förändrats eller i enlighet med lagändringar. Dessa ändringar träder 
i kraft vid den tidpunkt som Kreditgivaren anger, dock tidigast en (1) månad efter att Kreditgivaren 
lämnat meddelande om förändrade avgifter för krediten genom ett särskilt meddelande i varaktig 
form till kredittagaren.

Vid dröjsmål med erläggande av betalning eller om betalning understiger minimibeloppet kommer 
kredittagaren härutöver att debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635). Det kan också 
förekomma andra avgifter i samband med försenade betalningar, till exempel påminnelseavgifter, 
förseningsavgifter och indrivningsavgifter. 

Påminnelsesavgiften är SEK 60. Indrivningsavgifter tas ut i enlighet med de högsta tillåtna beloppen i 
Inkassolagen (1974:182).  
Förseningsavgift: SEK 60
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TELIASONERA FINANCE AB, ORG. NR. 556404-6661, VITSANDSGATAN 9, 123 86 FARSTA

Standardiserad europeisk  
konsumentkreditinformation (SECCI)  

(gäller från och med den 1 maj 2015)Finance

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom  
14 kalenderdagar.

Förtidsåterbetalning

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

Kreditgivaren har rätt till kompensation  
vid förtidsåterbetalning

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundvalav en sökning  
i ett kreditupplysningsregister 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

Kredittagaren 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.

5. Ytterligare information som ska lämnas vid  
 distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

Registrering

Den berörda tillsynsmyndigheten

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

2/2

Ja.

Ja.

Nej.

Kreditgivaren använder sökandens personkreditupplysningar vid beviljande och 
bevakning av krediten. Kreditupplysningarna inhämtas från Sergel Kredittjänster AB:s 
kreditupplysningsregister.

Ja.

Kreditgivaren finns i Bolagsverkets handelsregister med org. nr. 556404-6661.

Finansinspektionen.

Kredittagaren har 14 dagar på dig att ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar 
löpa antingen den dag avtalet ingås eller den dag då Kredittagaren mottagit ett exemplar 
av avtalet i varaktig form, beroende på vilken händelse som inträffar senare. Kredittagaren 
kan meddela Kreditgivaren att du ångrar sig antingen muntligen eller skriftligen 
(adressuppgifter framgår ovan).

Meddelandet om frånträde ska vara specificerat och innehålla åtminstone följande 
uppgifter: Kredittagarens namn, personbeteckning, kontokredit nummer, och 
Kredittagarens underskrift.

Om Kredittagaren ångrar sig ska denne snarast och senast inom 30 dagar betalas 
tillbaka det utestående kreditbeloppet. Kredittagaren ska betala uppläggningsavgift samt 
ränta för den faktiska tillhandahållna kredittiden i enlighet med de allmänna villkoren för 
kontokredit, dvs. för tiden fram till dess Kreditgivaren återfått det utestående beloppet. Om 
Kredittagaren inte inom tidsfristen återbetalar medlen jämte ränta, återgår meddelande om 
frånträdet och avtalet förblir alltjämt gällande mellan parterna.

Svensk lag.

Om en tvist hänskjuts till domstol ska talan väckas vid allmän underrätt på den ort 
där kredittagaren är bosatt, eller ifall denne så önskar, vid Stockholms tingsrätt. Om 
kredittagaren inte är bosatt i Sverige behandlas tvisterna vid Stockholms tingsrätt.

Avtalet och de allmänna villkoren för krediten ska tolkas enligt svensk rätt.

De allmänna villkoren kommer att finnas tillgängliga på svenska och engelska, och 
Kreditgivaren förbinder sig att använda dessa språk under den tid avtalsförhållandet gäller.

Om Kredittagaren är missnöjd eller har klagomål kan denne i första hand kontakta Kredit-
givarens kundtjänst. Om Kredittagaren inte är nöjd med det svar som erhålls eller har andra 
klagomål kan denne skriftligen kontakta Kreditgivarens klagomålsansvarige (adressuppgifter 
framgår ovan). Kreditgivaren hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd och i enlighet med gällande föreskrifter från andra relevanta myndigheter. 

Om Kredittagaren anser att klagomålet inte resulterat i en tillfredsställande rättelse från  
Kreditgivarens sida, kan denne ansöka om prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden,  
www.arn.se, telefon +46 (0)8 - 508 860 00. Kredittagaren kan även söka vägledning av  
Konsumentverket, www.konsumentverket.se, telefon +46 (0)771 - 42 33 00.




