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▼B
EUROPAPARLAMENTETS
OCH
2008/48/EG

RÅDETS

DIREKTIV

av den 23 april 2008
om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv
87/102/EEG
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AN
TAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska
pen, särskilt artikel 95,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ytt
rande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:
(1)

I rådets direktiv 87/102/EEG av den 22 december 1986 om till
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
konsumentkrediter (3) fastställs de bestämmelser som gäller för
konsumentkreditavtal på gemenskapsnivå.

(2)

Kommissionen lade 1995 fram en rapport om tillämpningen av
direktiv 87/102/EEG och inledde ett omfattande samråd med be
rörda parter. Under 1997 lade kommissionen fram en samman
fattning av kommentarerna till denna rapport. En andra rapport
sammanställdes 1996 om tillämpningen av direktiv 87/102/EEG.

(3)

Av rapporterna och samråden framgår att det finns stora skillna
der i medlemsstaternas lagstiftning om krediter till fysiska perso
ner i allmänhet och särskilt i fråga om konsumentkrediter. En
analys av de nationella författningar genom vilka direktiv
87/102/EEG införlivas visar att medlemsstaterna på grund av
olika nationella förutsättningar av rättsligt och ekonomiskt slag
även använder sig av andra konsumentskyddsmekanismer utöver
direktiv 87/102/EEG.

(4)

Den praktiska och rättsliga situation som följer av skillnaderna
medlemsstaterna emellan innebär i vissa fall dels att konkurrensen
mellan kreditgivare i gemenskapen snedvrids, dels att det uppstår
hinder på den inre marknaden på grund av att medlemsstaterna
antagit olika tvingande bestämmelser som är strängare än reglerna
i direktiv 87/102/EEG. Det innebär att konsumenternas möjlig
heter att omedelbart använda sig av det gradvist ökande utbudet
av gränsöverskridande konsumentkrediter inskränks. Denna
snedvridning och inskränkning kan i sin tur leda till att efterfrå
gan på varor och tjänster påverkas.

(1) EUT C 234, 30.9.2003, s. 1.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 20 april 2004 (EUT C 104 E, 30.4.2004,
s. 233), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 september 2007 (EUT
C 270 E, 13.11.2007, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 ja
nuari 2008 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 7 april 2008.
3
( ) EGT L 42, 12.2.1987, s. 48. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamen
tets och rådets direktiv 98/7/EG (EGT L 101, 1.4.1998, s. 17).
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(5)

Under de senaste åren har de kreditformer som erbjuds till och
utnyttjas av konsumenter avsevärt förändrats. Nya kreditinstru
ment har vuxit fram och fortsätter att utvecklas. Det är därför
nödvändigt att ändra gällande bestämmelser och att vid behov
utvidga deras tillämpningsområde.

(6)

Enligt fördraget ska den inre marknaden omfatta ett område utan
inre gränser, där fri rörlighet för varor och tjänster samt etable
ringsfrihet säkerställs. Framväxten av en öppnare och effektivare
kreditmarknad inom området utan inre gränser är väsentlig för att
främja utvecklingen av gränsöverskridande verksamhet.

(7)

För att underlätta framväxten av en väl fungerande inre marknad
för konsumentkrediter är det nödvändigt att föreskriva en harmo
niserad ram på gemenskapsnivå på ett antal betydande områden.
Med tanke på konsumentkreditmarknadens ständiga utveckling
och den ökande rörligheten bland den europeiska befolkningen
bör ett modernt regelverk för konsumentkrediter kunna skapas
genom framtidsinriktade gemenskapsbestämmelser som kan an
passas efter kommande kreditformer och som ger medlemssta
terna den flexibilitet som krävs för genomförandet.

(8)

Det är viktigt att marknaden ger ett tillräckligt gott konsument
skydd för att säkra konsumenternas förtroende. På så sätt bör det
vara möjligt för den fria rörligheten för krediterbjudanden att
fungera under bästa möjliga förutsättningar både för dem som
erbjuder och för dem som efterfrågar tjänsterna, med vederbörlig
hänsyn till särskilda förhållanden i de enskilda medlemsstaterna.

(9)

Det krävs fullständig harmonisering för att kunna tillförsäkra alla
konsumenter i gemenskapen ett högt och likvärdigt konsument
skydd som tillvaratar deras intressen och för att det ska skapas en
verklig inre marknad. Det bör därför inte vara tillåtet för med
lemsstaterna att behålla eller införa andra nationella bestämmelser
än de som föreskrivs i detta direktiv. Denna begränsning bör
dock gälla endast då detta direktiv innehåller harmoniserade be
stämmelser. Det bör således stå medlemsstaterna fritt att behålla
eller införa andra nationella bestämmelser om det inte finns några
sådana harmoniserade bestämmelser. Medlemsstaterna bör alltså
exempelvis få behålla eller införa nationella bestämmelser om
solidariskt ansvar för säljaren eller leverantören av tjänster och
kreditgivaren. Ett annat exempel på en sådan möjlighet för med
lemsstaterna kan vara att behålla eller införa nationella bestäm
melser om uppsägning av ett kontrakt som avser varuförsäljning
eller tillhandahållande av tjänster om konsumenten utnyttjar sin
ångerrätt i samband med kreditavtalet. I detta avseende bör med
lemsstaterna tillåtas att när det gäller kreditavtal med obestämd
löptid fastställa en minimiperiod mellan den tidpunkt när kredit
givaren begär återbetalning och den dag när krediten ska återbe
talas.
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(10)

Definitionerna i detta direktiv bestämmer harmoniseringens räck
vidd. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra bestämmelserna
i detta direktiv bör därför begränsas till direktivets tillämpnings
område som det fastställs genom dessa definitioner. Detta direktiv
bör emellertid inte påverka medlemsstaternas tillämpning, i över
ensstämmelse med gemenskapsrätten, av bestämmelser i direkti
vet på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde.
En medlemsstat kan således behålla eller införa nationell lagstift
ning som motsvarar bestämmelserna i detta direktiv eller vissa av
dess bestämmelser för kreditavtal som inte omfattas av direktivets
tillämpningsområde, t.ex. för kreditavtal som gäller belopp som
understiger 200 EUR eller överstiger 75 000 EUR. Medlemssta
terna kan dessutom tillämpa detta direktivs bestämmelser på kom
binerade krediter, som inte omfattas av direktivets definition av
kombinerade kreditavtal. Bestämmelserna om kombinerade kre
ditavtal kan således tillämpas på kreditavtal som endast delvis
syftar till att finansiera ett avtal om leverans av en vara eller
tillhandahållande av en tjänst.

(11)

När det gäller särskilda kreditavtal på vilka endast vissa av be
stämmelserna i detta direktiv är tillämpliga, bör medlemsstaterna
inte tillåtas att anta nationell lagstiftning för genomförande av
andra bestämmelser i direktivet. Det bör emellertid stå medlems
staterna fritt att i den egna lagstiftningen reglera sådana typer av
kreditavtal vad gäller andra aspekter som inte harmoniseras ge
nom detta direktiv.

(12)

Avtal om fortlöpande tillhandahållande av tjänster eller om leve
ranser av varor av samma slag, där konsumenten gör avbetal
ningar så länge som de tillhandahålls, kan skilja sig väsentligt
från de kreditavtal som behandlas i detta direktiv i fråga om
avtalsparternas intressen och i fråga om transaktionernas utform
ning och genomförande. Det bör därför klargöras att sådana avtal
inte anses vara sådana kreditavtal som omfattas av detta direktiv.
Ett exempel på sådana avtal är försäkringsavtal där försäkringen
betalas genom månatlig avbetalning.

(13)

Detta direktiv bör inte tillämpas på vissa typer av kreditavtal
såsom betalkort, om krediten enligt kreditvillkoren ska betalas
tillbaka inom tre månader och endast obetydliga avgifter tas ut.

(14)

Kreditavtal som omfattar fastighetsrättsliga säkerheter bör undan
tas från detta direktivs tillämpningsområde. Denna kreditform är
av särskild karaktär. Även kreditavtal som är avsedda för att
finansiera förvärv eller behållande av äganderätt till mark eller
en befintlig eller planerad byggnad bör undantas från detta direkt
ivs tillämpningsområde. Emellertid bör kreditavtal inte undantas
från detta direktivs tillämpningsområde endast på grund av att de
syftar till renovering eller värdeökning av en befintlig byggnad.
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(15)

Bestämmelserna i detta direktiv gäller oavsett om kreditgivaren är
en juridisk eller fysisk person. Detta direktiv påverkar emellertid
inte medlemsstaternas rätt att i överensstämmelse med gemen
skapslagstiftningen föreskriva att endast juridiska personer eller
vissa juridiska personer får tillhandahålla konsumentkrediter.

(16)

Vissa bestämmelser i detta direktiv bör vara tillämpliga på fysiska
och juridiska personer (kreditförmedlare), som vid utövande av
sin närings- eller yrkesverksamhet mot betalning presenterar eller
erbjuder kreditavtal till konsumenter, bistår konsumenter genom
att förbereda kreditavtal eller ingår kreditavtal med konsumenter
för kreditgivarens räkning. Organisationer som medger att deras
identitet används vid marknadsföring av kreditprodukter, som ex
empelvis kreditkort, och som eventuellt också rekommenderar
dessa produkter till sina medlemmar, bör inte anses som kredit
förmedlare enligt detta direktiv.

(17)

I detta direktiv regleras endast vissa av kreditförmedlarnas skyl
digheter gentemot konsumenterna. Medlemsstaterna bör därför ha
frihet att behålla eller införa ytterligare skyldigheter för kreditför
medlarna, inbegripet de villkor enligt vilka en kreditförmedlare
kan ta ut avgifter från en konsument som har anlitat kreditför
medlarens tjänster.

(18)

Konsumenterna bör skyddas mot otillbörliga eller vilseledande
metoder, särskilt när det gäller kreditgivarens informationsskyl
dighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas
av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden
(direktivet om otillbörliga affärsmetoder) (1). Det här direktivet
bör emellertid innehålla särskilda regler för reklam om kreditavtal
och vilken standardinformation som ska lämnas till konsumen
terna så att de framför allt ska kunna jämföra olika erbjudanden.
Sådan information bör ges på ett klart, kortfattat och framträ
dande sätt med hjälp av ett illustrerande exempel. Där det inte
är möjligt att ange det totala kreditbeloppet såsom summan av de
belopp som totalt görs tillgängliga, bör ett tak anges, särskilt om
kreditavtalet ger konsumenten frihet att utnyttja krediten på olika
sätt, med en begränsning när det gäller beloppet. Taket bör ange
den övre gränsen för den kredit som kan göras tillgänglig för
konsumenten. När det gäller reklam som inte innehåller någon
information om kreditkostnaden bör det dessutom stå medlems
staterna fritt att föreskriva krav på sådan information i sina na
tionella lagstiftningar.

(1) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
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(19)

För att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat beslut bör
denne innan avtalet ingås få tillräcklig information, som denne
får ta med sig och begrunda, om villkor och kostnader för kre
diten samt om sina skyldigheter. För att säkerställa största möjliga
öppenhet och jämförbarhet bör erbjudandena särskilt inbegripa
uppgifter om den effektiva räntan för krediten, som bör beräknas
på samma sätt inom hela gemenskapen. Eftersom den effektiva
räntan i detta skede endast kan anges med hjälp av ett exempel,
bör exemplet i fråga vara representativt. Det bör därför stämma
överens exempelvis med den genomsnittliga löptiden och det
totala belopp som beviljats för den typ av kreditavtal som över
vägs samt i förekommande fall med de varor som köpts. När
exemplet fastställs bör hänsyn även tas till hur frekventa vissa
typer av kreditavtal är på en bestämd marknad. När det gäller
kreditränta, avbetalningarnas periodicitet och räntekapitalisering
bör kreditgivaren använda sin sedvanliga beräkningsmetod för
den aktuella konsumentkrediten.

(20)

Konsumentens sammanlagda kreditkostnad bör omfatta alla kost
nader, inklusive ränta, provision, skatter, avgifter till kreditför
medlare och andra avgifter som konsumenten måste betala i sam
band med kreditavtalet med undantag av notariatsavgifter. Kre
ditgivarens faktiska vetskap om kostnaderna bör bedömas objek
tivt med beaktande av kraven på god yrkessed.

(21)

Kreditavtal i vilka krediträntan återkommande är föremål för en
översyn i enlighet med förändringar i en referensränta som anges
i kreditavtalet bör inte anses som kreditavtal med fast kreditränta.

(22)

Medlemsstaterna bör ha frihet att behålla eller införa nationella
bestämmelser som förbjuder kreditgivaren att kräva att konsu
menten i samband med kreditavtalet öppnar ett bankkonto eller
ingår ett avtal som avser någon annan kompletterande tjänst eller
betalar kostnader eller avgifter för sådana bankkonton eller andra
kompletterande tjänster. I de medlemsstater där sådana kombine
rade erbjudanden är tillåtna bör konsumenterna innan kreditavta
let tecknas upplysas om varje kompletterande tjänst som krävs för
att över huvud taget få tillgång till krediten eller om de villkor
som marknadsförs. Kostnaderna för dessa kompletterande tjänster
bör inbegripas i den totala kostnaden för krediten, eller, om dessa
kostnader inte kan fastställas i förväg, bör konsumenterna innan
avtalet tecknas ges lämplig upplysning om att sådana kostnader
uppkommer. Kreditgivaren förmodas ha vetskap om kostnaderna
för de kompletterande tjänster som han själv eller för en tredje
parts räkning erbjuder konsumenten, om inte priset är avhängigt
konsumentens specifika förhållanden eller omständigheter.
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För särskilda kreditavtal är det emellertid lämpligt att begränsa
kraven i detta direktiv på vilka upplysningar som ska ges innan
avtalet tecknas, med hänsyn till dessa avtalstypers särskilda ka
raktär, i syfte att säkra ett tillräckligt konsumentskydd samtidigt
som reglerna inte blir alltför betungande för kreditgivarna eller, i
förekommande fall, kreditförmedlarna.

(24)

Konsumenten behöver uttömmande information innan kreditavta
let ingås, oavsett om en kreditförmedlare är delaktig i att mark
nadsföra krediten eller inte. Därför bör kraven på förhandsinfor
mation i allmänhet gälla även kreditförmedlare. Om varu- och
tjänsteleverantörer bara medverkar subsidiärt som kreditförmed
lare är det emellertid inte lämpligt att ålägga dem en rättslig
skyldighet att ge förhandsinformation enligt detta direktiv.
Varu- och tjänsteleverantörer kan t.ex. anses medverka subsidiärt
som kreditförmedlare om deras verksamhet som kreditförmedlare
inte utgör huvudsyftet med deras närings- eller yrkesverksamhet.
I sådana fall uppnås ändå en tillräcklig konsumentskyddsnivå
eftersom kreditgivaren är ansvarig för att säkerställa att konsu
menten får en fullständig förhandsinformation, antingen genom
kreditförmedlaren, om kreditgivaren och kreditförmedlaren har
enats om detta, eller på något annat lämpligt sätt.

(25)

Huruvida den information som tillhandahålls konsumenten innan
kreditavtalet ingås är bindande och hur länge kreditgivaren är
bunden av den får regleras av medlemsstaterna.

(26)

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att främja an
svarsfulla metoder under kreditförbindelsens alla skeden med be
aktande av de särskilda förhållanden som råder på deras kredit
marknad. Dessa åtgärder kan exempelvis inbegripa konsument
upplysning och konsumentutbildning, inklusive varningar avse
ende riskerna med dröjsmål med betalningar och överskuldsätt
ning. Särskilt på en expanderande kreditmarknad är det viktigt att
kreditgivarna inte ägnar sig åt oansvarig utlåning eller ger kredi
ter utan att dessförinnan bedöma kreditvärdigheten, och medlems
staterna bör utföra den kontroll som är nödvändig för att undvika
sådant beteende och de bör i sådana fall fastställa nödvändiga
sanktioner mot kreditgivarna. Utan att det påverkar tillämpningen
av bestämmelserna om kreditrisk i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och
driva verksamhet i kreditinstitut (1) bör det åligga kreditgivarna
att individuellt kontrollera konsumentens kreditvärdighet. I detta
syfte bör de få använda inte endast information som tillhandahålls
av konsumenten i samband med att kreditavtalet i fråga upprättas
utan också under en längre tid av handelsförbindelse. Medlems
staternas myndigheter kan också ge relevanta instruktioner och
riktlinjer till kreditgivarna. Konsumenterna bör också iaktta för
siktighet och uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

(1) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2008/24/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 38).
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Även om konsumenterna får den förhandsinformation som krävs
innan avtalet tecknas kan de behöva ytterligare hjälp att välja
vilket av de föreslagna kreditavtalen som bäst lämpar sig för
just deras behov och ekonomiska situation. Medlemsstaterna
bör därför se till att kreditgivare ger sådan hjälp när det gäller
de kreditprodukter som de erbjuder konsumenten. I förekom
mande fall bör relevant förhandsinformation och de föreslagna
produkternas huvudsakliga egenskaper förklaras för konsumen
terna utifrån de förhållanden som gäller för var och en för att
konsumenterna ska kunna förstå de konsekvenser som kreditpro
dukterna kan få för deras ekonomiska situation. I förekommande
fall bör skyldigheten att hjälpa konsumenten även gälla kreditför
medlaren. Medlemsstaterna kan bestämma vid vilken tidpunkt
och i vilken utsträckning som dessa förklaringar ska ges till kon
sumenten med beaktande av de särskilda förhållanden som råder
vid krediterbjudandet, konsumentens behov av hjälp och de en
skilda kreditprodukternas beskaffenhet.

(28)

För att bedöma en konsuments kreditvärdighet bör kreditgivaren
söka i relevanta databaser; de rättsliga och faktiska omständighe
terna kan kräva att sådana sökningar görs i olika omfattning. För
att undvika en snedvridning av konkurrensen mellan kreditgivare
bör kreditgivare ha tillgång till privata eller offentliga databaser
om konsumenterna i en medlemsstat där de inte är etablerade på
villkor som inte är diskriminerande i förhållande till kreditgivarna
i denna medlemsstat.

(29)

När ett beslut om att avslå en kreditansökan har fattats efter
sökning i en databas, ska kreditgivaren utan dröjsmål informera
konsumenten om detta med uppgifter om den databas där sök
ningen skett. Kreditgivaren bör emellertid inte vara skyldig att ge
sådan information om det är förbjudet enligt annan gemenskaps
lagstiftning, exempelvis lagstiftning avseende penningtvätt eller
finansiering av terrorism. Dessutom bör sådan information inte
ges om det skulle strida mot allmän ordning eller säkerhet, som
exempelvis att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra straffbara
gärningar.

(30)

Detta direktiv reglerar inte avtalsrättsliga frågor om giltigheten av
kreditavtal. Medlemsstaterna får därför inom detta område behålla
eller införa nationella bestämmelser som överensstämmer med
gemenskapslagstiftningen. Medlemsstaterna kan reglera den rätts
liga ordningen för ett erbjudande att ingå kreditavtal, särskilt när
det ska ges och den period under vilken det är bindande för
kreditgivaren. Om ett sådant erbjudande ges vid samma tidpunkt
som den information som ska ges innan avtalet tecknas i enlighet
med detta direktiv, bör det i likhet med all ytterligare information
som kreditgivaren vill ge konsumenten, ges i ett separat doku
ment som kan bifogas ”Standardiserad europeisk konsumentkre
ditinformation”.
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För att konsumenten ska känna till sina rättigheter och skyldig
heter enligt kreditavtalet bör detta innehålla all nödvändig infor
mation på ett klart och tydligt sätt.

(32)

För att säkra full insyn bör konsumenten upplysas om krediträn
tan både innan avtalet ingås och i samband med att det ingås.
Under avtalstiden bör konsumenten vidare upplysas om föränd
ringar av den rörliga krediträntan och de förändringar av betal
ningarna som detta leder till. Detta påverkar inte de bestämmelser
i nationell lagstiftning som inte är relaterade till konsumentinfor
mation och som avser villkor för eller konsekvenser av ändringar,
utom sådana som avser betalningar, av krediträntor och andra
ekonomiska villkor som berör krediten, till exempel regler om
att kreditgivaren har rätt att ändra krediträntan enbart när det
finns giltigt skäl för detta eller att det står konsumenten fritt att
häva kontraktet om krediträntan eller andra ekonomiska villkor
avseende krediten ändras.

(33)

De avtalsslutande parterna bör ha rätt att på sedvanligt sätt säga
upp ett kreditavtal med obestämd löptid. Om så avtalats i kredi
tavtalet bör kreditgivaren dessutom ha rätt att av objektivt moti
verade skäl upphäva konsumentens rätt att utnyttja ett kreditavtal
med obestämd löptid. Sådana skäl kan exempelvis inbegripa
misstanke om utnyttjande utan tillstånd eller bedrägligt utnytt
jande av krediten eller en betydande ökning av risken för att
konsumenten inte kommer att kunna fullfölja sin skyldighet att
betala tillbaka krediten. Detta direktiv påverkar inte den natio
nella lagstiftning på området för avtalsrätt som reglerar de avtals
slutande parternas rätt att säga upp kreditavtalet på grund av
kontraktsbrott.

(34)

För en tillnärmning av bestämmelserna för utövande av ångerrät
ten på liknande områden är det nödvändigt att föreskriva en
ångerrätt utan att det leder till sanktioner och utan något krav
på att ange några skäl enligt villkor som liknar dem i Europa
parlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september
2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumen
ter (1).

(35)

Om en konsument frånträder ett kreditavtal genom vilket han har
erhållit varor, särskilt när det gäller avbetalningsköp eller ett
hyres- eller leasingavtal med förvärvsskyldighet, bör detta direk
tiv inte påverka tillämpningen av någon bestämmelse i medlems
staterna i frågor som rör återlämnande av varor eller frågor med
sådan anknytning.

(36)

I vissa fall föreskrivs redan i nationell lagstiftning att medel inte
kan göras tillgängliga för konsumenten före utgången av en viss
tidsfrist. Konsumenten kan i dessa fall ha ett önskemål om att
säkerställa att han får den köpta varan eller tjänsten tidigt. I fall
av kombinerade kreditavtal får medlemsstaterna därför undantags
vis föreskriva att om konsumenten uttryckligen önskar tidig leve
rans respektive tidigt tillhandahållande kan fristen för att få utöva
ångerrätten förkortas till att bli samma frist som den före vilken
medel inte kan göras tillgängliga.

(1) EGT L 271, 9.10.2002, s. 16. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2007/64/EG (EUT L 319, 5.12.2007, s. 1).
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(37)

När det gäller kombinerade kreditavtal är köpet av varor eller
tjänster och det kreditavtal som ingås i detta syfte ömsesidigt
beroende av varandra. Om konsumenten på grundval av gemen
skapslagstiftningen utövar sin ångerrätt när det gäller köpeavtalet
bör konsumenten därför inte längre vara bunden av det kombi
nerade kreditavtalet. Detta bör inte påverka den nationella lag
stiftningen i fråga om kombinerade kreditavtal i sådana fall där
ett köpeavtal har förklarats ogiltigt eller om konsumenten har
utövat sin ångerrätt enligt nationell lagstiftning. Inte heller bör
det påverka konsumenternas rättigheter enligt nationella bestäm
melser enligt vilka inga åtaganden mellan konsumenten och varueller tjänsteleverantören eller betalningar mellan dessa personer
får göras så länge som konsumenten inte har tecknat kreditavtalet
i syfte att finansiera köpet av varorna eller tjänsterna.

(38)

På vissa villkor bör konsumenten tillåtas att rikta anspråk mot
kreditgivaren när det gäller problem som rör köpeavtalet. Med
lemsstaterna bör emellertid fastställa i vilken utsträckning och på
vilka villkor konsumenten först måste rikta anspråk mot leveran
tören, särskilt genom att vidta rättsliga åtgärder mot denne, innan
han kan rikta anspråk mot kreditgivaren. Detta direktiv bör inte
hindra konsumenten från att utnyttja de rättigheter han har enligt
nationella bestämmelser om solidariskt ansvar för säljaren eller
tjänsteleverantören och kreditgivaren.

(39)

Konsumenten bör ha rätt att återbetala sin skuld innan den för
fallit till betalning enligt kreditavtalet. Oavsett om förtidsåterbe
talningen avser hela skulden eller delar av den, bör kreditgivaren
ha rätt till ersättning för sådana kostnader som har direkt samband
med förtidsåterbetalningen, med beaktande även av eventuella
besparingar som kreditgivaren därmed gör. För att fastställa be
räkningsmetoden för ersättningen är det emellertid viktigt att re
spektera flera principer. Beräkningen av kreditgivarens ersättning
bör vara överskådlig och begriplig för konsumenter redan innan
avtalet ingås och i varje fall under fullgörandet av kreditavtalet.
Beräkningsmetoden bör dessutom vara enkel att tillämpa för kre
ditgivarna, och de ansvariga myndigheternas kontroll av ersätt
ningen bör underlättas. Av dessa skäl och eftersom en konsu
mentkredit, på grund av dess löptid och omfattning, inte finan
sieras genom en långsiktig finansieringsmekanism, bör taket för
ersättningen fastställas genom ett schablonbelopp. Denna lösning
återspeglar det som är utmärkande för konsumentkrediter och bör
inte påverka en eventuell annan lösning för andra produkter vilka
finansieras genom en långsiktig finansieringsmekanism, t.ex. in
teckningslån med fast ränta.

(40)

Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva att ersättningen för
förtidsåterbetalning kan utkrävas av kreditgivaren endast under
förutsättning att det belopp som ska återbetalas inom tolv måna
der överskrider ett tröskelvärde som fastställs av medlemsstaterna.
När detta tröskelvärde, vilket inte bör överstiga 10 000 EUR,
fastställs bör medlemsstaterna t.ex. beakta det genomsnittliga be
loppet för konsumentkrediter på deras marknad.
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(41)

Överlåtelse av kreditgivarens rättigheter enligt kreditavtalet bör
inte få leda till att situationen försämras för konsumenten. Kon
sumenten bör också på lämpligt sätt underrättas om kreditavtalet
överlåts till tredje man. Om den ursprungliga kreditgivaren i över
enskommelse med fordringsägaren fortsätter att handha krediten
gentemot konsumenten, har emellertid konsumenten inget väsent
ligt intresse av att underrättas om överlåtelsen. En EU-rättslig
skyldighet att informera konsumenten om överlåtelsen vore därför
i sådana fall onödigt betungande.

(42)

Det bör stå medlemsstaterna fritt att behålla eller införa nationella
bestämmelser om kollektiva former av kommunikation när detta
är nödvändigt för effektivitet vid komplexa transaktioner, t.ex.
emissioner av värdepapper eller avveckling av tillgångar vid ob
ligatorisk administrativ avveckling av banker.

(43)

För att främja upprättandet av en väl fungerande inre marknad
och garantera en hög skyddsnivå för konsumenterna i hela ge
menskapen är det nödvändigt att säkerställa att uppgifter om den
effektiva räntan kan jämföras inom hela gemenskapen. Trots att
direktiv 87/102/EEG innehåller en enhetlig matematisk formel för
beräkning av den effektiva räntan, har det hittills inte varit möj
ligt att helt och fullt jämföra uppgifterna om effektiv ränta inom
hela gemenskapen. I de enskilda medlemsstaterna tar man hänsyn
till olika kostnadsfaktorer i samband med beräkningen. Därför bör
konsumentens sammanlagda kreditkostnad entydigt och uttöm
mande definieras i det här direktivet.

(44)

För att säkerställa öppenhet och stabilitet på marknaden, och i
väntan på ytterligare harmonisering, bör medlemsstaterna se till
att det vidtas lämpliga åtgärder för reglering eller kontroll av
kreditgivare.

(45)

Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande
rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta direk
tiv syftar främst till att garantera fullt iakttagande av bestämmel
serna om skydd av personuppgifter, rätt till egendom,
icke-diskriminering, skydd av familjeliv och yrkesliv och konsu
mentskydd i enlighet med Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.

(46)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa gemen
samma bestämmelser för vissa aspekter av medlemsstaternas la
gar och andra författningar om konsumentkrediter, inte i tillräck
lig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i för
draget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel
går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå
detta mål.

2008L0048 — SV — 21.06.2008 — 000.003 — 12
▼B
(47)

Medlemsstaterna bör anta regler om vilka sanktioner som ska
tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som
antagits till följd av detta direktiv och se till att de genomförs.
Medlemsstaterna bör behålla rätten att välja sanktioner, men de
fastställda sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och av
skräckande.

(48)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv
bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den
28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövan
det av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(49)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att besluta om ytterli
gare antaganden för beräkningen av den effektiva räntan för kre
diten. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser
att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, måste de antas i
enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(50)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre
lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i
gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt som
möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och inför
livandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(51)

Eftersom ett stort antal ändringar behöver göras i direktiv
87/102/EEG med tanke på utvecklingen inom konsumentkredit
sektorn och i en strävan att göra gemenskapslagstiftningen tydli
gare, bör det direktivet upphävas och ersättas av det här direkti
vet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte
Syftet med detta direktiv är att harmonisera vissa aspekter av medlems
staternas lagar och andra författningar om kreditavtal för konsumenter.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.

Detta direktiv ska gälla kreditavtal.

2.

Detta direktiv ska inte gälla följande:

a) Kreditavtal för vilka det som säkerhet finns en inteckning eller en
annan jämförbar vanligt förekommande säkerhet i en medlemsstat i
fast egendom eller för vilka det som säkerhet finns en rättighet med
anknytning till fast egendom.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(2) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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b) Kreditavtal som är avsedda för att förvärva eller behålla äganderätt
till mark eller en befintlig eller planerad byggnad.

c) Kreditavtal som avser ett sammanlagt kreditbelopp på under
200 EUR eller över 75 000 EUR.

d) Hyres- eller leasingavtal, enligt vilka det inte föreskrivs någon skyl
dighet att förvärva objektet, vare sig enligt avtalet i sig eller något
annat enskilt avtal. Skyldighet att förvärva objektet ska anses före
ligga om kreditgivaren ensidigt fattar ett sådant beslut.

e) Kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska betalas
tillbaka inom en månad.

f) Ränte- och avgiftsfria kreditavtal och kreditavtal enligt vilka krediten
ska betalas tillbaka inom tre månader och för vilka endast obetydliga
avgifter ska betalas.

g) Kreditavtal där krediten räntefritt beviljas en arbetstagare av dennes
arbetsgivare som en biverksamhet eller till en lägre effektiv ränta än
marknadsräntan och som inte erbjuds generellt till allmänheten.

h) Kreditavtal vilka ingås med värdepappersföretag enligt definitionen i
artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av
den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (1) eller
med kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 2006/48/EG
i syfte att göra det möjligt för en investerare att genomföra en trans
aktion med hjälp av ett eller flera av de instrument som förtecknas i
avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, när det värdepappers
företag eller kreditinstitut som beviljar krediten medverkar i trans
aktionen.

i) Kreditavtal som är resultatet av en förlikning i domstol eller någon
annan i lag bemyndigad instans.

j) Kreditavtal som avser ett kostnadsfritt betalningsanstånd för en be
fintlig skuld.

k) Kreditavtal där konsumenten måste lämna ett föremål som säkerhet
hos kreditgivaren för denne att förvara och där konsumentens ansvar
är strikt begränsat till den ställda säkerheten.

l) Kreditavtal som avser lån som beviljas en begränsad målgrupp enligt
en lagbestämmelse med ett allmännyttigt syfte och med en ränta som
är lägre än marknadsräntan eller räntefritt eller på andra villkor som
är mer fördelaktiga för konsumenten än de som råder på marknaden
och till räntesatser som inte är högre än de på marknaden.
(1) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2008/10/EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 33).
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3.
För kreditavtal i form av kontokredit enligt vilka krediten ska
betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader, ska endast artik
larna 1–3, 4.1, 4.2 a–c, 4.4, 6–9, 10.1, 10.4, 10.5, 12, 15, 17 och 19–32
gälla.

4.
För kreditavtal där krediten ges i form av överskridande ska endast
artiklarna 1–3, 18, 20 och 22–32 gälla.

5.
Medlemsstaterna får fastställa att endast artiklarna 1–4, 6, 7, 9,
10.1, 10.2 a–h och l, 10.4, 11, 13 och 16–32 ska gälla kreditavtal som
ingåtts med en organisation som

a) inrättats för sina medlemmars ömsesidiga nytta,

b) gör vinster endast för sina egna medlemmar,

c) har ett socialt syfte enligt inhemsk lagstiftning,

d) tar emot och förvaltar enbart medlemmarnas besparingar och tillhan
dahåller kreditmöjligheter enbart för sina medlemmar, och

e) tillhandahåller kredit med en årlig räntesats som är lägre än räntesat
serna på marknaden eller med ett tak som fastställs i nationell lag
stiftning,

och där medlemskap endast beviljas personer som är bosatta eller an
ställda på en viss plats eller anställda och pensionerade f.d. anställda hos
en viss arbetsgivare, eller personer som uppfyller andra kvalifikationer
enligt nationell lagstiftning som grund för ett gemensamt existerande
band mellan medlemmarna.

Medlemsstaterna får undanta kreditavtal som ingåtts av en sådan orga
nisation från tillämpningen av detta direktiv om det totala värdet av alla
befintliga kreditavtal som ingåtts av en sådan organisation är obetydligt
i förhållande till det totala värdet av alla befintliga kreditavtal i den
medlemsstat där organisationen har sitt säte och det totala värdet av
alla befintliga kreditavtal som ingåtts av samtliga sådana organisationer
i medlemsstaten understiger 1 % av det totala värdet av alla befintliga
kreditavtal som ingåtts i den medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska varje år göra en översyn för att utröna om villko
ren för att tillämpa ett sådant undantag fortfarande gäller och ska vidta
åtgärder för att dra tillbaka undantaget om de anser att villkoren inte
längre är uppfyllda.
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6.
Medlemsstaterna får besluta att endast artiklarna 1–4, 6, 7, 9, 10.1,
10.2 a–i, l och r, 10.4, 11, 13, 16 och 18–32 ska gälla för kreditavtal
som innehåller överenskommelser mellan kreditgivaren och konsumen
ten om villkor för uppskov eller återbetalning när konsumenten redan
gjort sig skyldig till betalningsförsummelse i förhållande till det ur
sprungliga kreditavtalet,

a) om det på detta sätt sannolikt blir möjligt att undvika ett domstols
förfarande för betalningsförsummelsen, och

b) om villkoren för konsumenten inte försämras i förhållande till det
ursprungliga kreditavtalet.

Om kreditavtalet omfattas av punkt 3 ska emellertid endast bestämmel
serna i den punkten gälla.

Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:

a) konsument: en fysisk person som i de transaktioner som omfattas av
detta direktiv handlar för ändamål som ligger utanför hans näringseller yrkesverksamhet.

b) kreditgivare: en fysisk eller juridisk person som lämnar eller för
binder sig att lämna en kredit inom ramen för sin närings- eller
yrkesverksamhet.

c) kreditavtal: ett avtal genom vilket en kreditgivare lämnar eller för
binder sig att lämna en konsument en kredit i form av betalnings
anstånd, lån eller annan liknande finansieringsform, med undantag
för avtal om fortlöpande tillhandahållande av tjänster eller om for
tlöpande leveranser av varor av samma slag, där konsumenten be
talar genom avbetalningar så länge som varorna eller tjänsterna till
handahålls.

d) kontokredit: ett uttryckligt kreditavtal genom vilket en kreditgivare
ger en konsument tillgång till medel som överskrider det aktuella
saldot på konsumentens checkkonto.

e) överskridande: en underförstått accepterad kontokredit genom vilket
en kreditgivare tillåter en konsument att utnyttja medel som över
skrider det aktuella saldot på konsumentens checkkonto eller den
överenskomna kontokrediten.
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f) kreditförmedlare: en fysisk eller juridisk person som inte handlar i
egenskap av kreditgivare och som inom ramen för sin närings- eller
yrkesverksamhet mot betalning, som kan ske i pengar eller utgöras
av någon annan form av avtalad ekonomisk förmån,

i) presenterar eller erbjuder kreditavtal till konsumenter,

ii) bistår konsumenter genom att utföra annat förberedande arbete
innan kreditavtalet tecknas än sådant som avses i led i, eller

iii) ingår kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning.

g) konsumentens sammanlagda kreditkostnad: samtliga kostnader, in
klusive ränta, provision, skatter och alla andra slags avgifter, som
konsumenten måste betala i samband med kreditavtalet och som
kreditgivaren känner till, med undantag för notariatsavgifter; kost
nader för kompletterande tjänster till kreditavtalet, särskilt försäk
ringspremier, ska också inbegripas om även tecknande av ett tjänste
avtal är obligatoriskt för att erhålla krediten eller för att erhålla den
på de villkor som angavs i marknadsföringen.

h) sammanlagt belopp som ska betalas av konsumenten: det samman
lagda kreditbeloppet och konsumentens sammanlagda kreditkostnad.

i) effektiv ränta: konsumentens sammanlagda kreditkostnad, uttryckt i
procent per år av den sammanlagda krediten, i förekommande fall
med tillägg av de kostnader som avses i artikel 19.2.

j) kreditränta: en procentuell fast eller rörlig räntesats som på årlig
basis tillämpas på det utnyttjade kreditbeloppet.

k) fast kreditränta: en bestämmelse i kreditavtalet där kreditgivaren
och konsumenten för kreditavtalets hela löptid enas om en kredi
tränta eller om flera krediträntor för olika delperioder med använd
ning uteslutande av en fast specificerad räntesats. Om inte alla
krediträntor är fastställda i kreditavtalet, ska krediträntan anses
vara fast enbart för de delperioder för vilka krediträntorna är fast
ställda uteslutande med en fast specificerad räntesats om vilken man
enats vid ingåendet av kreditavtalet.

l) sammanlagt kreditbelopp: övre kreditgräns eller det totala belopp
som ställs till förfogande genom ett kreditavtal.

m) varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten
att bevara information, som riktas till denne personligen, på ett sätt
som är tillgängligt för användning i framtiden under en tid som är
lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och
som tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen.
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n) kombinerat kreditavtal: ett kreditavtal där

i) den berörda krediten uteslutande tjänar till att finansiera ett avtal
om leverans av en viss vara eller tillhandahållande av en viss
tjänst, och

ii) dessa båda avtal objektivt sett utgör en kommersiell enhet; en
kommersiell enhet ska anses föreligga om leverantören själv
finansierar konsumentens kredit, eller, om den finansieras av
tredje man, om kreditgivaren anlitar leverantörens tjänster i sam
band med att kreditavtalet förbereds eller ingås, eller om leve
ransen av en viss vara eller tillhandahållandet av en viss tjänst
uttryckligen anges i kreditavtalet.

KAPITEL II
INFORMATION OCH KREDITPRÖVNING INNAN KREDITAVTAL
INGÅS

Artikel 4
Standardinformation i reklam
1.
All reklam för kreditavtal där det anges en räntesats eller andra
sifferuppgifter som rör kreditkostnaden för konsumenten ska innehålla
standardinformation i enlighet med denna artikel.

Denna skyldighet gäller inte när nationell lagstiftning kräver uppgift om
kreditens effektiva ränta för annonsering om kreditavtal som inte inne
håller uppgift om räntesats eller sifferuppgifter avseende några kredit
kostnader för konsumenten enligt vad som avses i första meningen.

2.
Standardinformationen ska på ett klart, kortfattat och framträdande
sätt med hjälp av ett typexempel upplysa om följande:

a) Krediträntan, fast eller rörlig eller båda, tillsammans med information
om eventuella avgifter som utgör en del av konsumentens samman
lagda kreditkostnader.

b) Det sammanlagda kreditbeloppet.

c) Effektiv ränta. Vid kreditavtal i den bemärkelse som avses i arti
kel 2.3 får medlemsstaterna besluta att effektiv ränta inte behöver
anges.

d) I förekommande fall kreditavtalets löptid.

e) Vid kredit i form av betalningsanstånd för en särskild vara eller
tjänst, dess kontantpris samt beloppet för eventuell förskottsbetal
ning.
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f) I förekommande fall, det sammanlagda belopp som ska betalas av
konsumenten och avbetalningarnas belopp.

3.
Om det är obligatoriskt att ingå avtal om en kompletterande tjänst
till kreditavtalet, särskilt en försäkring, för att erhålla krediten eller för
att erhålla den på de villkor som angavs i marknadsföringen och tjäns
tens kostnad inte kan fastställas i förväg, ska skyldigheten att ingå detta
avtal också anges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt tillsam
mans med den effektiva räntan.

4.
Bestämmelserna i denna artikel ska inte påverka tillämpningen av
direktiv 2005/29/EG.

Artikel 5
Förhandsinformation
1.
I god tid innan en konsument blir bunden av ett kreditavtal eller
ett erbjudande om kreditavtal ska kreditgivaren eller kreditförmedlaren,
på grundval av de kreditvillkor som erbjuds av kreditgivaren samt, i
förekommande fall, de önskemål som uttryckts och den information som
tillhandahållits av konsumenten, lämna konsumenten den information
som denne behöver för att kunna jämföra olika erbjudanden och fatta
ett välgrundat beslut om huruvida ett kreditavtal ska ingås. Sådan in
formation, på papper eller på något annat varaktigt medium, ska till
handahållas genom blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkre
ditinformation” i bilaga II. Kreditgivaren ska anses ha uppfyllt informa
tionskraven i denna punkt och i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv
2002/65/EG om han har tillhandahållit ”Standardiserad europeisk kon
sumentkreditinformation”.

Denna information ska upplysa om följande:

a) Typen av kredit.

b) Kreditgivarens identitet och geografiska adress samt, i förekom
mande fall, den aktuella kreditförmedlarens identitet och geografiska
adress.

c) Det sammanlagda kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av
krediten.

d) Kreditavtalets löptid.

e) Varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kredit i form av betal
ningsanstånd för en särskild vara eller tjänst och kombinerade kre
ditavtal.

f) Krediträntan, gällande villkor för krediträntan, alla referensindex
eller referensräntor som gäller den ursprungliga krediträntan i den
mån dessa finns tillgängliga samt perioder, villkor och förfarande
för ändringar; om olika krediträntor tillämpas under olika omstän
digheter, ovannämnda information om samtliga tillämpliga räntor.
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g) Den effektiva räntan och det sammanlagda belopp som ska betalas
av konsumenten med hjälp av ett representativt exempel som inne
håller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats;
om konsumenten har informerat kreditgivaren om en eller flera
faktorer som ska vara utmärkande för den kredit som denne helst
vill ha, såsom kreditavtalets löptid och det sammanlagda kreditbe
loppet, ska kreditgivaren beakta dessa faktorer; om kreditavtalet ger
möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller
krediträntor och kreditgivaren använder sig av antagandet i bilaga I
del II.b, ska kreditgivaren ange att andra möjligheter att utnyttja
krediten för denna typ av kreditavtal kan innebära högre effektiva
räntor.

h) Storlek, antal och periodicitet för de delbetalningar som konsumen
ten ska göra och, i förekommande fall, den ordning enligt vilken
betalningarna ska fördelas på olika utestående skulder med olika
krediträntor för återbetalning.

i) I förekommande fall avgifter för administration av ett eller flera
konton där både betalningstransaktioner och kreditutnyttjande regi
streras, om det inte är frivilligt att öppna kontot, avgifter för att
använda ett betalningsmedel för både betalningstransaktioner och
kreditutnyttjande, eventuella andra avgifter med anknytning till kre
ditavtalet och på vilka villkor dessa kostnader kan ändras.

j) Förekomsten av eventuella kostnader som konsumenten vid ingå
ende av kreditavtalet måste betala till en notarie.

k) Eventuell skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst i
anslutning till kreditavtalet, särskilt försäkring, för att erhålla kredi
ten eller för att erhålla den på de villkor som anges i marknadsför
ingen.

l) Tillämplig dröjsmålsränta och villkoren för ändring av denna samt
eventuella avgifter när avtalsförpliktelser inte fullgörs.

m) En varning avseende konsekvenserna av uteblivna betalningar.

n) I förekommande fall, begärda säkerheter.

o) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt.

p) Rätten till förtidsåterbetalning och i förekommande fall information
om kreditgivarens rätt till kompensation och hur denna kompensa
tion ska fastställas i enlighet med artikel 16.

q) Konsumentens rätt att utan dröjsmål och utan avgift informeras om
resultaten av en databassökning för bedömning av kreditvärdighet, i
enlighet med artikel 9.2.
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r) Konsumentens rätt att på begäran och utan avgift få en kopia av
utkastet till kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om
kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditav
talet med konsumenten.

s) I förekommande fall, den tidsperiod under vilken kreditgivaren är
bunden av förhandsinformationen.

Eventuell ytterligare information som kreditgivaren vill ge konsumenten
ska ges i ett separat dokument som kan bifogas blanketten ”Standardi
serad europeisk konsumentkreditinformation”.

2.
Om kommunikationen sker via taltelefoni enligt artikel 3.3 i direk
tiv 2002/65/EG, ska beskrivningen av den finansiella tjänstens huvud
sakliga egenskaper enligt artikel 3.3 b i det direktivet åtminstone inbe
gripa de uppgifter som avses i leden c, d, e, f och h i punkt 1 i den här
artikeln, samt den effektiva räntan med hjälp av ett typexempel och det
sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten.

3.
Om avtalet har ingåtts på konsumentens begäran genom distans
kommunikation så att informationen inte kan ges i enlighet med punkt
1, och särskilt i det fall som anges i punkt 2, ska kreditgivaren till
handahålla konsumenten fullständig förhandsinformation genom blan
ketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” så snart
kreditavtalet ingåtts.

4.
På begäran ska konsumenten utöver ”Standardiserad europeisk
konsumentkreditinformation” få en kopia av utkastet till kreditavtal
utan avgift. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren
vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med konsu
menten.

5.
Vid kreditavtal där konsumentens betalningar inte omedelbart
medför en motsvarande amortering av det totala kreditbeloppet utan
används för kapitalbildning under perioder och på villkor som anges i
kreditavtalet eller i ett biavtal, ska det, i den förhandsinformation som
krävs enligt punkt 1, klart och tydligt anges att sådana kreditavtal inte
utgör någon garanti för att det totala utnyttjade kreditbeloppet enligt
kreditavtalet återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.
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6.
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivare och eventuella kredit
förmedlare ger de förklaringar som konsumenterna behöver, så att kon
sumenterna kan ta ställning till huruvida det föreslagna kreditavtalet
passar deras behov och ekonomiska situation, exempelvis genom att
för konsumenterna förklara den förhandsinformation som ska ges enligt
punkt 1, de föreslagna produkternas huvudsakliga egenskaper och de
särskilda effekter dessa kan ha för konsumenterna, inbegripet konse
kvenserna av utebliven betalning från konsumentens sida. Medlemssta
terna får avgöra hur, i vilken omfattning och av vem detta bistånd ska
ges beroende på de omständigheter under vilka kreditavtalet erbjuds, till
vem det erbjuds och den typ av kredit som erbjuds.

Artikel 6
Krav på förhandsinformation vid vissa kreditavtal i form av
kontokredit och vissa särskilda kreditavtal
1.
I god tid innan konsumenten blir bunden av ett kreditavtal eller ett
erbjudande om kreditavtal i enlighet med artikel 2.3, 2.5 eller 2.6 ska
kreditgivaren och i förekommande fall kreditförmedlaren på grundval av
kreditvillkoren och de villkor som erbjuds av kreditgivaren och, i före
kommande fall, de önskemål som uttryckts och den information som
tillhandahållits av konsumenten, lämna konsumenten den information
som denne behöver för att kunna jämföra olika erbjudanden och fatta
ett välgrundat beslut om huruvida ett kreditavtal ska ingås.

Den information som lämnas ska upplysa om följande:

a) Typen av kredit.

b) Kreditgivarens identitet och geografiska adress samt, i förekom
mande fall, den aktuella kreditförmedlarens identitet och geografiska
adress.

c) Det sammanlagda kreditbeloppet.

d) Kreditavtalets löptid.

e) Krediträntan, gällande villkor för krediträntan, alla tillgängliga refe
rensindex eller referensräntor som gäller den ursprungliga krediträn
tan, de avgifter som är tillämpliga från det att kreditavtalet ingås och,
i förekommande fall, de villkor som gäller för ändring av avgifterna.

f) Den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som in
nehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräk
nats.
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g) Villkor och förfaranden för uppsägning av kreditavtalet.

h) Vid kreditavtal i enlighet med artikel 2.3 och i förekommande fall en
upplysning om att konsumenten när som helst kan åläggas att betala
tillbaka hela kreditbeloppet.

i) Tillämplig dröjsmålsränta och villkoren för ändring av denna samt
eventuella avgifter när avtalsförpliktelser inte fullgörs.

j) Konsumentens rätt att omedelbart och utan avgift informeras om
resultaten av en databassökning för bedömning av kreditvärdighet,
i enlighet med artikel 9.2.

k) Vid kreditavtal i den mening som avses i artikel 2.3, upplysningar
om de avgifter som är tillämpliga från det att sådana kreditavtal
ingås och i förekommande fall vilka villkor som gäller för ändring
av avgifterna.

l) I förekommande fall, den tidsperiod under vilken kreditgivaren är
bunden av förhandsinformationen.

Sådan information ska tillhandahållas på papper eller på något annat
varaktigt medium och all information ska vara lika framträdande. Den
kan tillhandahållas genom blanketten ”Europeisk konsumentkreditinfor
mation” i bilaga III. Kreditgivaren anses ha uppfyllt informationskraven
i detta stycke och i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2002/65/EG om han har
tillhandahållit ”Europeisk konsumentkreditinformation”.

2.
Vid kreditavtal i enlighet med artikel 2.3 får medlemsstaterna
besluta att effektiv ränta inte behöver anges.

3.
Vid kreditavtal i enlighet med artikel 2.5 och 2.6 ska den infor
mation som lämnas till konsumenten i enlighet med punkt 1 i den här
artikeln även innehålla följande:

a) Storlek, antal och periodicitet för de delbetalningar som konsumen
ten ska göra och, i förekommande fall, den ordning enligt vilken
betalningarna ska fördelas på olika utestående skulder med olika
krediträntor för återbetalning.

b) Rätten till förtidsåterbetalning och vid behov information om kredit
givarens rätt till kompensation och hur denna kompensation ska
fastställas.

Om kreditavtalet omfattas av artikel 2.3 ska emellertid endast de be
stämmelser som avses i punkt 1 i den här artikeln gälla.

2008L0048 — SV — 21.06.2008 — 000.003 — 23
▼B
4.
Om kommunikationen sker via taltelefoni och när konsumenten
begär att kontokrediten ska vara tillgänglig med omedelbar verkan,
ska beskrivningen av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper
dock åtminstone omfatta de uppgifter som avses i leden c, e, f, och h i
punkt 1. Vid kreditavtal i enlighet med punkt 3 ska beskrivningen av de
huvudsakliga egenskaperna dessutom inbegripa kreditavtalets löptid.

5.
Utan hinder av det undantag som föreskrivs i artikel 2.2 e ska
medlemsstaterna åtminstone tillämpa kraven i punkt 4 första meningen i
den här artikeln på kreditavtal där krediten ges i form av kontokredit
och ska betalas tillbaka inom en månad.

6.
Konsumenten ska på begäran, utöver den information som avses i
punkterna 1–4, utan avgift få en kopia av utkastet till kreditavtalet med
den information som krävs i samband med avtalet enligt artikel 10, i
den mån den artikeln är tillämplig. Denna bestämmelse är inte tillämplig
om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kredi
tavtalet med konsumenten.

7.
Om avtalet har ingåtts på konsumentens begäran genom distans
kommunikation så att informationen inte kan ges i enlighet med punk
terna 1 och 3, inbegripet de fall som anges i punkt 4, ska kreditgivaren
så snart kreditavtalet ingåtts uppfylla sina skyldigheter enligt punkterna
1 och 3 genom att ge den information som krävs i samband med avtalet
enligt artikel 10, i den mån den artikeln är tillämplig.

Artikel 7
Undantag från kraven på förhandsinformation
Artiklarna 5 och 6 ska inte gälla varu- eller tjänsteleverantörer som
medverkar subsidiärt som kreditförmedlare. Detta ska inte påverka kre
ditgivarens skyldighet att säkerställa att konsumenten får den förhand
sinformation som avses i dessa artiklar.

Artikel 8
Skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att kreditgivaren innan kreditavta
let ingås gör en bedömning av konsumentens kreditvärdighet, på grund
val av tillräckliga uppgifter som i förekommande fall erhållits från
konsumenten och, när så är nödvändigt, på grundval av sökning i rele
vant databas. Medlemsstater vars lagstiftning kräver att kreditgivare
måste göra en bedömning av konsumentens kreditvärdighet på grundval
av en sökning i relevant databas får bibehålla det kravet.
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2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att kreditgivaren, om parterna
enas om att ändra det sammanlagda kreditbeloppet efter det att kredi
tavtalet har ingåtts, uppdaterar de finansiella uppgifter om konsumenten
som han förfogar över och gör en bedömning av konsumentens kredi
tvärdighet före varje väsentlig ökning av det sammanlagda kreditbelop
pet.

KAPITEL III
DATABASÅTKOMST

Artikel 9
Åtkomst till databaser
1.
Varje medlemsstat ska vid gränsöverskridande krediter se till att
kreditgivare från andra medlemsstater bereds åtkomst till databaser som
används i den medlemsstaten för att bedöma konsumentens kreditvär
dighet. Villkoren för åtkomst ska vara icke-diskriminerande.

2.
Om kreditansökan avslås på grundval av en sökning i en databas,
ska kreditgivaren utan dröjsmål och kostnadsfritt informera konsumen
ten om resultatet av sökningen med uppgifter om den databas där sök
ningen skett.

3.
Sådana uppgifter ska tillhandahållas såvida inte tillhandahållandet
av sådan information är förbjudet enligt annan gemenskapslagstiftning
eller strider mot allmän ordning eller allmän säkerhet.

4.
Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter (1).

KAPITEL IV
INFORMATION OCH RÄTTIGHETER I FRÅGA OM KREDITAVTAL

Artikel 10
Information som ska ges i kreditavtal
1.
Kreditavtal ska upprättas i pappersform eller på något annat var
aktigt medium.

Alla avtalsparter ska få ett exemplar av kreditavtalet. Denna artikel ska
inte påverka eventuella nationella bestämmelser som överensstämmer
med gemenskapslagstiftningen och som avser giltigheten av ingåendet
av kreditavtal.
(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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2.
Kreditavtalet ska på ett klart och kortfattat sätt innehålla uppgift
om följande:

a) Typ av kredit.

b) De avtalsslutande parternas identitet och geografiska adress samt i
förekommande fall den medverkande kreditförmedlarens identitet
och geografiska adress.

c) Kreditavtalets löptid.

d) Det sammanlagda kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av
krediten.

e) Varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kredit i form av betal
ningsanstånd för en särskild vara eller en tjänst eller vid kombine
rade kreditavtal.

f) Krediträntan, gällande villkor för krediträntan, alla referensindex
eller referensräntor som gäller den ursprungliga krediträntan, i den
mån dessa finns tillgängliga, samt perioder, villkor och förfarande
för ändringar av krediträntan, samt, om olika krediträntor tillämpas
under olika omständigheter, ovannämnda information om samtliga
tillämpliga räntor.

g) Den effektiva räntan och det sammanlagda belopp som ska betalas
av konsumenten och som beräknas vid den tidpunkt då kreditavtalet
ingås; alla antaganden utifrån vilka den räntesatsen har beräknats
ska anges.

h) Storlek, antal och periodicitet för de delbetalningar som konsumen
ten ska göra och, i förekommande fall, den ordning enligt vilken
betalningarna ska fördelas på olika utestående skulder med olika
krediträntor för återbetalning.

i) Om kapitalet i ett kreditavtal med fast löptid ska amorteras, kon
sumentens rätt att, på begäran och utan avgift, när som helst under
hela kreditavtalets löptid, erhålla en sammanställning i form av en
amorteringsplan.

Amorteringsplanen ska upplysa om de delbetalningar som ska göras
samt under vilka tidsperioder och på vilka villkor dessa belopp ska
betalas. Amorteringsplanen ska för varje delbetalning innehålla upp
gift om vad som utgör amortering av kapitalet, räntan beräknad på
grundval av krediträntan och andra eventuella kostnader. Om ränte
satsen inte är fast eller de andra kostnaderna kan ändras enligt
kreditavtalet, ska amorteringsplanen på ett klart och kortfattat sätt
innehålla en upplysning om att uppgifterna i planen endast är giltiga
till dess krediträntan eller de andra kostnaderna enligt kreditavtalet
ändras.
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j) Om avgifter och räntor ska betalas utan att kapitalet amorteras, en
sammanställning med information om under vilka tidsperioder och
enligt vilka villkor räntor och andra återkommande avgifter och
engångsavgifter ska betalas.

k) I förekommande fall avgifter för administration av ett eller flera
konton där både betalningstransaktioner och kreditutnyttjande regi
streras, om det inte är frivilligt att öppna kontot, avgifter för att
använda ett betalningsmedel för både betalningstransaktioner och
kreditutnyttjande, eventuella andra avgifter med anknytning till kre
ditavtalet och på vilka villkor dessa kostnader kan ändras.

l) Tillämplig dröjsmålsränta enligt de villkor som är tillämpliga när
kreditavtalet ingås och villkoren för ändring av denna samt i
tillämpliga fall avgifterna när avtalsförpliktelser inte fullgörs.

m) En varning avseende konsekvenserna av uteblivna betalningar.

n) I förekommande fall uppgift om att en notariatsavgift tillkommer.

o) Eventuella begärda säkerheter och försäkringar.

p) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt, frist under vilken ångerrätten
kan utövas samt andra villkor för att utöva denna rätt, inklusive
information om konsumentens skyldighet att återbetala det utnytt
jade kapitalet och räntan i enlighet med artikel 14.3 b samt det
upplupna räntebeloppet per dag.

q) Information om rättigheterna enligt artikel 15 samt villkoren för
utövande av dessa rättigheter.

r) Uppgift om rätten till förtidsåterbetalning, förfarandet vid förtids
återbetalning och, i förekommande fall, information om kreditgiva
rens rätt till kompensation och hur denna kompensation ska fast
ställas.

s) Förfarandet för att utöva rätten att säga upp kreditavtalet.

t) Uppgift om huruvida det finns tillgång till en mekanism för klago
mål och prövning utanför domstol för konsumenten och hur denne i
så fall ska gå till väga.

u) Eventuella andra avtalsvillkor.

v) I förekommande fall, den behöriga tillsynsmyndighetens namn och
adress.

3.
När punkt 2 i tillämpas ska kreditgivaren, när som helst under hela
kreditavtalets löptid och utan avgift, låta konsumenten ha tillgång till en
sammanställning i form av en amorteringsplan.
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4.
Vid kreditavtal där konsumentens betalningar inte omedelbart
medför en motsvarande amortering av det totala kreditbeloppet utan
används för kapitalbildning under perioder och på villkor som anges i
kreditavtalet eller i ett biavtal, ska det, i den information som krävs
enligt punkt 2, klart och tydligt anges att sådana kreditavtal inte utgör
någon garanti för att det totala utnyttjade kreditbeloppet enligt kreditav
talet återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.

5.
Vid kreditavtal i form av kontokredit i enlighet med artikel 2.3 ska
följande anges på ett klart och kortfattat sätt:

a) Typ av kredit.

b) De avtalsslutande parternas identitet och geografiska adress samt i
förekommande fall den medverkande kreditförmedlarens identitet
och geografiska adress.

c) Kreditavtalets löptid.

d) Det totala kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten.

e) Krediträntan, gällande villkor för krediträntan, alla referensindex el
ler referensräntor som gäller den ursprungliga krediträntan, i den
mån dessa finns tillgängliga, samt perioder, villkor och förfarande
för ändringar av krediträntan, samt, om olika krediträntor tillämpas
under olika omständigheter, ovannämnda information om samtliga
tillämpliga räntor.

f) Den effektiva räntan och den sammanlagda kostnad som konsumen
ten ska betala för krediten och som beräknas vid den tidpunkt då
kreditavtalet ingås. Alla antaganden utifrån vilka den räntesatsen har
beräknats i enlighet med artikel 19.2 i förening med artikel 3 g och i
ska anges. Medlemsstaterna får besluta att effektiv ränta inte behöver
anges.

g) Upplysning om att konsumenten när som helst kan åläggas att betala
tillbaka hela kreditbeloppet.

h) Förfarandet för att utöva rätten att säga upp kreditavtalet.

i) Uppgifter om vilka avgifter som är tillämpliga från det att kreditav
talet ingås och i förekommande fall vilka villkor som gäller för
ändring av avgifterna.
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Artikel 11
Information om krediträntan
1.
Konsumenten ska, i förekommande fall, informeras om en ändring
av krediträntan på papper eller på något annat varaktigt medium innan
ändringen träder i kraft. Informationen ska omfatta betalningarnas be
lopp efter det att den nya krediträntan har trätt i kraft och, om betal
ningarnas antal och frekvens ändras, uppgift om detta.

2.
Parterna kan dock i kreditavtalet enas om att den information som
avses i punkt 1 periodvis ges till konsumenten i sådana fall där änd
ringen av krediträntan är orsakad av en ändring av referensräntan och
den nya referensräntan offentliggörs på vederbörligt sätt och informa
tionen om den nya referensräntan även är tillgänglig hos kreditgivaren.

Artikel 12
Skyldigheter vid kreditavtal i form av kontokredit
1.
När ett kreditavtal ingås i form av kontokredit ska konsumenten få
regelbunden information genom ett kontoutdrag på papper eller på något
annat varaktigt medium med uppgift om följande:

a) Exakt period som kontoutdraget gäller.

b) Utnyttjade belopp och datum för utnyttjandet.

c) Saldo enligt det föregående kontoutdraget med angivande av datum.

d) Nytt saldo.

e) Datum och belopp för de betalningar som konsumenten gjort.

f) Tillämpad kreditränta.

g) Eventuella avgifter som har tillämpats.

h) Eventuellt minimibelopp som ska betalas.

2.
Konsumenten ska dessutom på papper eller genom något annat
varaktigt medium informeras om alla höjningar av räntan och av de
avgifter som ska betalas innan ändringen träder i kraft.

Parterna kan dock i kreditavtalet enas om att informationen om änd
ringar av krediträntan ges på det sätt som anges i punkt 1 i sådana fall
där ändringen av krediträntan orsakas av en ändring av en referensränta
och den nya referensräntan offentliggörs på vederbörligt sätt och infor
mationen om den nya referensräntan även är tillgänglig hos kreditgiva
ren.
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Artikel 13
Kreditavtal med obestämd löptid
1.
Konsumenten får på sedvanligt sätt och när som helst häva ett
kreditavtal med obestämd löptid utan avgift, såvida parterna inte har
avtalat om en uppsägningstid. Denna får inte överstiga en månad.

Om så avtalats i kreditavtalet får kreditgivaren på sedvanligt sätt häva
ett kreditavtal med obestämd löptid genom att, på papper eller något
annat varaktigt medium, säga upp avtalet minst två månader i förväg.

2.
Om så avtalats i kreditavtalet får kreditgivaren av objektivt moti
verade skäl häva konsumentens rätt att utnyttja ett kreditavtal med
obestämd löptid. Kreditgivaren ska, på papper eller annat varaktigt me
dium, informera konsumenten om hävandet och skälen till detta, om
möjligt före hävandet och senast omedelbart därefter, såvida inte till
handahållandet av sådan information är förbjudet i annan gemenskaps
lagstiftning eller strider mot allmän ordning eller allmän säkerhet.

Artikel 14
Ångerrätt
1.
Konsumenten ska ha rätt att inom 14 kalenderdagar frånträda kre
ditavtalet utan att behöva ange några skäl.

Denna ångerfrist ska börja löpa

a) antingen från och med den dag kreditavtalet ingås, eller

b) från och med den dag då konsumenten får avtalsvillkoren och in
formationen i enlighet med artikel 10, om denna dag infaller senare
än den dag som avses i led a i detta stycke.

2.
Om nationell lagstiftning när detta direktiv träder i kraft redan
föreskriver att medel inte kan göras tillgängliga för konsumenten före
utgången av en särskilt angiven frist, kan medlemsstaterna, vid kombi
nerade kreditavtal i den mening som avses i artikel 3 n, undantagsvis
bestämma att den frist som avses i punkt 1 i denna artikel kan kortas ner
till att bli densamma som denna särskilt angivna frist, på konsumentens
uttryckliga begäran.

3.

Om konsumenten utnyttjar ångerrätten, ska denne

a) för att ge verkan åt ångerrätten innan den ångerfrist som avses i
punkt 1 går ut underrätta kreditgivaren om detta i enlighet med
den information som kreditgivaren lämnat enligt artikel 10.2 p och
på ett sätt som kan styrkas i enlighet med nationell lagstiftning;
tidsfristen ska anses ha respekterats om meddelandet skickats innan
tidsfristen löper ut, förutsatt att det har lämnats i pappersform eller
genom annat varaktigt medium som kreditgivaren har tillgång till,
och
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b) till kreditgivaren betala kapitalet och upplupen ränta på detta kapital
från och med det datum då krediten utnyttjades till och med det
datum då kapitalet återbetalas, utan onödigt dröjsmål och senast 30
kalenderdagar efter det att meddelandet om att konsumenten frånträ
der avtalet har sänts till kreditgivaren. Räntebeloppet ska beräknas på
grundval av den kreditränta som avtalats. Kreditgivaren ska inte ha
rätt till någon annan kompensation från konsumenten om denne
frånträder avtalet, frånsett kompensation för icke återbetalningsbara
avgifter som erlagts av kreditgivaren till den offentliga förvaltningen.

4.
Om en kompletterande tjänst till kreditavtalet tillhandhålls av kre
ditgivaren eller av tredje man på grundval av ett avtal mellan tredje man
och kreditgivaren, ska konsumenten inte längre vara bunden av avtalet
angående den kompletterande tjänsten om denne utnyttjar sin ångerrätt i
fråga om kreditavtalet i enlighet med denna artikel.

5.
Om konsumenten har ångerrätt enligt punkterna 1, 3 och 4 ska
artiklarna 6 och 7 i direktiv 2002/65/EG och artikel 5 i rådets direktiv
85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de
fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler (1) inte tillämpas.

6.
Medlemsstaterna får föreskriva att punkterna 1–4 inte ska tilläm
pas på kreditavtal som enligt lag måste ingås med anlitande av en
notarie, förutsatt att notarien går i god för att konsumenten garanteras
de rättigheter som avses i artiklarna 5 och 10.

7.
Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av nationell lagstift
ning som fastställer en tidsperiod under vilken fullgörandet av avtalet
inte kan påbörjas.

Artikel 15
Kombinerade kreditavtal
1.
Om konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt på grundval av ge
menskapsrätten i samband med ett avtal om leverans av varor eller
tillhandahållande av en tjänst, ska denne inte heller längre vara bunden
av ett kombinerat kreditavtal.

2.
Om de varor eller tjänster som omfattas av det kombinerade kre
ditavtalet inte levereras eller tillhandahålls eller levereras eller tillhanda
hålls endast till en del eller inte överensstämmer med avtalet om leve
rans av varor eller tillhandahållande av en tjänst, ska konsumenten ha
rätt att rikta anspråk mot kreditgivaren om konsumenten har riktat an
språk mot leverantören men misslyckats med att få den gottgörelse som
konsumenten är berättigad till enligt lag eller enligt avtalet om leverans
av varor eller tillhandahållande av en tjänst. Medlemsstaterna ska avgöra
i vilken omfattning och under vilka villkor denna rättighet ska kunna
utövas.

3.
Denna artikel ska inte påverka eventuella nationella bestämmelser
enligt vilka en kreditgivare ska ha ett solidariskt ansvar i fråga om
konsumentens anspråk gentemot leverantören i de fall då de varor eller
tjänster som köpts har finansierats genom ett kreditavtal.
(1) EGT L 372, 31.12.1985, s. 31.
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Artikel 16
Förtidsåterbetalning
1.
Konsumenten ska ha rätt att när som helst helt eller delvis fullgöra
sina skyldigheter enligt ett kreditavtal. I sådana fall har konsumenten
rätt till en nedsättning av den sammanlagda kreditkostnaden, varvid
denna nedsättning utgörs av räntan och kostnaderna under avtalets åter
stående löptid.
2.
Vid förtidsåterbetalning ska kreditgivaren ha rätt till en rimlig och
objektivt motiverad kompensation för eventuella kostnader som har ett
direkt samband med förtidsåterbetalning av krediten, förutsatt att för
tidsåterbetalningen infaller inom en period med fast kreditränta.
Denna kompensation får inte överstiga 1 % av det kreditbelopp som
förtidsåterbetalats, om tidsperioden mellan förtidsåterbetalningen och det
överenskomna hävandet av kreditavtalet överstiger ett år. Om perioden
inte överstiger ett år, får kompensationen inte överstiga 0,5 % av det
kreditbelopp som förtidsåterbetalats.
3.

Ingen kompensation för förtidsåterbetalning får utkrävas

a) om betalningen har gjorts i enlighet med ett försäkringsavtal som ska
garantera återbetalningen av krediten,
b) om det gäller kontokrediter, eller
c) om återbetalningen infaller inom en tidsperiod för vilken krediträntan
inte är fast.
4.

Medlemsstaterna får föreskriva att

a) kreditgivaren kan utkräva denna kompensation endast under förut
sättning att beloppet av förtidsåterbetalningen överskrider det trös
kelvärde som fastställs i nationell lag. Detta tröskelvärde får inte
överstiga 10 000 EUR under en period om tolv månader,
b) kreditgivaren undantagsvis får kräva högre kompensation, om han
kan bevisa att den förlust han lidit till följd av förtidsåterbetalningen
överstiger det belopp som fastställts enligt punkt 2.
Om den kompensation som kreditgivaren kräver är högre än den
förlust som han faktiskt har lidit, får konsumenten kräva att kom
pensationen ska minskas i motsvarande mån.
I detta fall ska förlusten vara mellanskillnaden mellan den ursprung
liga avtalade räntan och den ränta till vilken kreditgivaren kan låna
ut det belopp som betalats tillbaka i förtid på marknaden, vid tid
punkten för förtidsåterbetalningen, varvid hänsyn ska tas till admi
nistrativa kostnader på grund av förtidsåterbetalningen.
5.
Kompensationen får inte överstiga det räntebelopp som konsumen
ten skulle ha betalt under den tid mellan förtidsåterbetalningen och det
avtalade datumet för kreditavtalets slut.
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Artikel 17
Överlåtelse av rättigheter
1.
Om kreditgivarens rättigheter enligt ett kreditavtal eller avtalet i
sig överlåts till en tredje man ska konsumenten ha rätt att göra gällande
samma invändningar gentemot den nye fordringsägaren som han kunde
ha gjort gentemot den ursprungliga kreditgivaren, inklusive kvittnings
rätt när detta medges i den berörda medlemsstaten.
2.
Konsumenten ska informeras om den överlåtelse som avses i
punkt 1, såvida inte den ursprungliga kreditgivaren i överenskommelse
med den nya fordringsägaren fortfarande handhar krediten gentemot
konsumenten.

Artikel 18
Överskridande
1.
När det gäller ett avtal om öppnande av ett checkkonto, där det
finns en möjlighet för konsumenten att överskrida kontot, ska avtalet
också innehålla de uppgifter som omnämns i artikel 6.1 e. Kreditgivaren
ska i alla händelser regelbundet lämna dessa uppgifter på papper eller på
något annat varaktigt medium
2.
Vid ett väsentligt överskridande under längre tid än en månad ska
kreditgivaren, på papper eller på något annat varaktigt medium, utan
dröjsmål underrätta konsumenten om
a) överskridandet,
b) beloppet på överskridandet,
c) krediträntan,
d) de eventuella straffavgifter, dröjsmålsavgifter eller den dröjsmåls
ränta som tillämpas.
3.
Denna artikel ska inte påverka nationell lagstiftning som kräver att
kreditgivaren erbjuder en annan typ av kreditprodukt när överskridandet
pågått under betydande tid.

KAPITEL V
EFFEKTIV RÄNTA

Artikel 19
Beräkning av den effektiva räntan
1.
Den effektiva räntan, som på årsbasis motsvarar nuvärdet av alla
nuvarande och framtida åtaganden (kreditutnyttjanden, återbetalningar
och avgifter) som avtalats mellan kreditgivaren och konsumenten, ska
beräknas i enlighet med den matematiska formel som återges i del I av
bilaga I.

2008L0048 — SV — 21.06.2008 — 000.003 — 33
▼B
2.
För beräkning av den effektiva räntan ska konsumentens samman
lagda kreditkostnad bestämmas, exklusive eventuella avgifter som ska
betalas av konsumenten på grund av att någon skyldighet enligt kredi
tavtalet inte har fullgjorts samt andra avgifter än det pris som konsu
menten ska betala när denne köper en vara eller en tjänst, oavsett om
köpet sker kontant eller på kredit.

Kostnaderna för administration av ett konto som registrerar både betal
ningstransaktioner och utnyttjade krediter, kostnader för användning av
ett betalningsmedel som samtidigt gör det möjligt att göra betalningar
och utnyttja krediten samt andra kostnader för betalningar ska anses
vara en del av konsumentens sammanlagda kreditkostnader, om det
inte är frivilligt att öppna kontot och kostnaderna för kontot tydligt
och separat anges i kreditavtalet eller något annat avtal som ingåtts
med konsumenten.

3.
Vid beräkningen av den effektiva räntan ska man utgå från anta
gandet att kreditavtalet gäller för den tid som avtalats och att kreditgi
varen och konsumenten fullgör sina skyldigheter enligt de villkor och
vid de datum som anges i kreditavtalet.

4.
Om kreditavtal innehåller villkor som tillåter ändringar av den
kreditränta och, i tillämpliga fall, de avgifter som ingår i den effektiva
räntan men som är omöjliga att uppskatta när den beräknas, ska den
effektiva räntan beräknas utifrån antagandet att krediträntan och övriga
avgifter är fasta och gäller tills kreditavtalet löper ut.

5.
Där så är nödvändigt får de ytterligare antaganden som anges i
bilaga I användas vid beräkningen av den effektiva räntan.

Om de antaganden som anges i denna artikel och i del II av bilaga I inte
räcker för att beräkna den effektiva räntan på ett enhetligt sätt eller inte
längre är anpassade till affärssituationen på marknaden, får kommissio
nen fastställa de ytterligare antaganden som krävs för att beräkna den
effektiva räntan eller ändra befintliga antaganden. Dessa åtgärder som
avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv ska antas i enlighet
med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.2.
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KAPITEL VI
KREDITGIVARE OCH KREDITFÖRMEDLARE

Artikel 20
Kontroll av kreditgivare
Medlemsstaterna ska se till att kreditgivarnas verksamhet regleras i lag
eller övervakas av ett organ eller en myndighet som är oberoende av
finansiella institutioner. Detta påverkar inte tillämpningen av direktiv
2006/48/EG.

Artikel 21
Vissa av kreditförmedlarnas skyldigheter gentemot konsumenterna
Medlemsstaterna ska säkerställa att

a) kreditförmedlarna såväl i sin reklam som i dokument som riktar sig
till konsumenter, anger vilka befogenheter de har, särskilt om de bara
arbetar med en eller vissa kreditgivare eller som oberoende mäklare,

b) konsumenten informeras om eventuella avgifter som konsumenten
ska betala till kreditförmedlaren för dennes tjänster och att konsu
menten och kreditförmedlaren kommer överens om dessa avgifter på
papper eller något annat varaktigt medium innan kreditavtalet ingås,

c) eventuella avgifter som konsumenten ska betala till kreditförmedla
ren för dennes tjänster meddelas kreditgivaren av kreditförmedlaren
för beräkning av den effektiva räntan.

KAPITEL VII
GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

Artikel 22
Harmonisering och detta direktivs tvingande karaktär
1.
I den mån detta direktiv innehåller harmoniserade bestämmelser
får medlemsstaterna inte behålla eller införa andra bestämmelser i sin
nationella lagstiftning som skiljer sig från vad som fastställs i detta
direktiv.

2.
Medlemsstaterna ska se till att konsumenterna inte kan avsäga sig
de rättigheter som de ges genom bestämmelser i nationell lagstiftning
vilka införs för att genomföra eller som motsvarar detta direktiv.
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3.
Medlemsstaterna ska också säkerställa att de bestämmelser de an
tar för att genomföra detta direktiv inte kan kringgås genom det sätt på
vilket avtal formuleras, t.ex. genom att integrera sådana kreditutnyttjan
den eller kreditavtal som omfattas av tillämpningsområdet i detta direk
tiv i kreditavtal vars karaktär eller syfte skulle göra det möjligt att
undvika tillämpning av direktivet.

4.
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att se till att
konsumenterna inte berövas det skydd som de ges enligt detta direktiv
genom att lagen i ett tredje land väljs som tillämplig lag på kreditavtalet,
i de fall då kreditavtalet har nära anknytning till en eller flera medlems
staters territorium.

Artikel 23
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner som ska till
lämpas vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas enligt
detta direktiv och vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att de
genomförs. De sanktioner som föreskrivs ska vara effektiva, proportio
nella och avskräckande.

Artikel 24
Tvistlösning utanför domstol
1.
Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga och effektiva
tvistlösningsförfaranden utanför domstol för att lösa konsumenttvister
som gäller kreditavtal, eventuellt genom att utnyttja befintliga organ.

2.
Medlemsstaterna ska uppmuntra dessa organ att samarbeta för att
även lösa gränsöverskridande tvister om kreditavtal.

Artikel 25
Kommittéförfarande
1.

Kommissionen ska bistås av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i
artikel 8 i det beslutet.
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Artikel 26
Information till kommissionen
►C2 Om en medlemsstat utnyttjar något av de lagstiftningsval som
avses i artiklarna 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 c, 6.2, 10.1, 10.2 g, 10.5 f, 14.2
och 16.4 ska den ◄ informera kommissionen om detta och om alla
eventuella senare ändringar. Kommissionen ska offentliggöra denna in
formation på en webbplats eller på annat sätt som gör att den lätt kan
nås. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att sprida denna
information till nationella kreditgivare och konsumenter.

Artikel 27
Införlivande
Medlemsstaterna ska före den 11 juni 2010 ◄ anta och
►C1 1.
offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta
direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser ►C1 från och med den 11 juni
2010. ◄

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hän
visning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska
varje medlemsstat själv utfärda.

Vart femte år, och för första gången den 11 juni 2013, ◄
►C1 2.
ska kommissionen se över tröskelvärdena i detta direktiv och dess bi
lagor och de procentsatser som används för att beräkna kompensationen
vid förtidsåterbetalning mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen i
gemenskapen och läget på den berörda marknaden. ►C2 Kommissio
nen ska även övervaka effekterna av gjorda lagstiftningsval enligt artik
larna 2.5, 2.6, 4.1, 4.2 c, 6.2, 10.1, 10.5 f, 14.2 och 16.4 på den inre
marknaden och för konsumenterna. ◄ Europaparlamentet och rådet ska
delges resultaten som vid behov ska åtföljas av ett förslag till ändring av
tröskelvärdena och procentsatserna samt av ovannämnda lagstiftningsval
i enlighet med detta.
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Artikel 28
Omvandling av belopp i euro till nationell valuta
1.
Vid tillämpningen av detta direktiv ska de medlemsstater som
omvandlar belopp i euro till sin nationella valuta till att börja med
använda sig av den växelkurs som erhålls den dag då detta direktiv
antas.
2.
Medlemsstaterna får runda av de omvandlade beloppen på villkor
att avrundningen inte överstiger 10 EUR.
KAPITEL VIII
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29
Upphävande
Direktiv 87/102/EEG ska upphävas ►C1 med verkan från och med
den 11 juni 2010. ◄
Artikel 30
Övergångsbestämmelser
1.
Detta direktiv ska inte tillämpas på de kreditavtal som löper den
dag då de nationella genomförandeåtgärderna träder i kraft.
2.
Medlemsstaterna ska emellertid se till att artiklarna 11–13, 17,
18.1 andra meningen och 18.2 även tillämpas på de kreditavtal med
obestämd löptid som löper den dag då de nationella genomförandeåt
gärderna träder i kraft.
Artikel 31
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 32
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2008.
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BILAGA I
I. Grundläggande ekvation som anger ekvivalensen mellan kreditutnyttjande å
ena sidan och återbetalningar och avgifter å den andra
I den grundläggande ekvation som används för beräkningen av den effektiva
räntan sätts likhetstecken årsvis mellan det samlade nuvärdet av de utnyttjade
krediterna å ena sidan och å andra sidan det samlade nuvärdet av återbetal
ningar och avgiftsbetalningar enligt följande:
m
X
k¼1

C k ð1 þ X ÞÄtk ¼

m0
X
l¼1

Dl ð1 þ X ÞÄS l

där
— X

är den effektiva räntan,

— m

är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i
tidsföljden,

— k

är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs.
1 ≤ k ≤ m,

— Ck

är storleken på kreditutnyttjande nr k,

— tk

är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första
kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,

— m’

är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetal
ningens plats i tidsföljden,

— l

är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i
tidsföljden,

— Dl

är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,

— sl

är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första
kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller av
giftsbetalning.

Anmärkningar:
a) De belopp som betalas av båda parter vid olika tidpunkter är inte nödvändigt
vis lika stora och behöver inte nödvändigtvis betalas med lika stora inter
valler.
b) Begynnelsetidpunkt är datumet för det första kreditutnyttjandet.
c) Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller
delar av år. Ett år ska anses ha 365 dagar (skottår 366 dagar), 52 veckor eller
tolv jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar (dvs.
365/12), oavsett om det är skottår eller inte.
d) Resultatet av beräkningen ska uttryckas med åtminstone en decimals exakthet.
Om siffran i den följande decimalen är större än eller lika med 5, ska siffran i
den första decimalen höjas med ett.
e) Ekvationen kan skrivas om med en enda summa och ett flöde (Ak) som är
positivt eller negativt, dvs. utbetalat eller inbetalat under perioderna 1–k, och
uttryckt i år. Detta ger följande ekvation:

S¼

n
X
k¼1

Ak ð1 þ X ÞÄtk

S är den aktuella flödesbalansen. Om syftet är att se till att flödena är ekvivalenta
blir värdet noll.
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II. Ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan:
a) Om konsumenten enligt kreditavtalet har ett fritt val i fråga om kreditut
nyttjande, ska det sammanlagda kreditbeloppet omedelbart anses vara till
fullo utnyttjat.
b) Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika
avgifter eller krediträntor, ska det sammanlagda kreditbeloppet anses vara
utnyttjat till högsta avgift och kreditränta som tillämpas på den vanligaste
transaktionsformen inom den typen av kreditavtal.
c) Om kreditavtalet allmänt ger konsumenten ett fritt val i fråga om kredi
tutnyttjande men bland de olika sätten för kreditutnyttjande ålägger en
begränsning med avseende på belopp och tidsperiod, ska kreditbeloppet
anses vara utnyttjat vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kredi
tavtalet och enligt dessa begränsningar i kreditutnyttjandet.
d) Om ingen avbetalningsplan har fastställts ska det anses
i) att krediten lämnas för en ettårsperiod, och
ii) att krediten ska återbetalas i tolv lika stora delbetalningar och i månat
liga intervall.
e) Om en avbetalningsplan har fastställts men avbetalningsbeloppen är flex
ibla, ska varje återbetalningsbelopp anses vara det lägsta som anges i
kreditavtalet.
f) Om inget annat anges ska krediten göras tillgänglig och återbetalningarna
göras vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet, i de fall
avtalet föreskriver mer än ett datum för återbetalning.
g) Om inget tak för krediten ännu har fastställts, ska taket antas vara
1 500 EUR.
h) När det gäller en kontokredit, ska hela det sammanlagda kreditbeloppet
anses vara utnyttjat under kreditavtalets hela löptid. Om man inte känner
till kreditavtalets löptid, ska den effektiva räntan beräknas på antagandet
att kreditens löptid är tre månader.
i) Om olika räntesatser och avgifter erbjuds under en begränsad period eller
för ett begränsat belopp, ska räntesatsen och avgifterna anses vara den
högsta satsen/avgiften under kreditavtalets hela löptid.
j) För konsumentkreditavtal, i vilka en fast kreditränta fastställs för den in
ledande perioden, vid vars utgång en ny kreditränta fastställs och därefter
regelbundet anpassas enligt en överenskommen indikator, ska beräkningen
av den effektiva räntan utgå från antagandet att krediträntan vid utgången
av perioden med den fasta krediträntan är densamma som vid den tidpunkt
då den effektiva räntan beräknades, grundad på den överenskomna indi
katorns värde vid den tidpunkten.
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BILAGA II
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med kon
sumenten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med kon
sumenten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för
kreditprodukten eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är rele
vant för den typ av kredit som avses.

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med
motsvarande uppgifter.

2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det to
tala 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

Du måste betala följande:
[Belopp, antal och periodicitet för konsumen
tens inbetalningar]
Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande
sätt:

Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och
eventuella kostnader i samband med
krediten.
I tillämpliga fall:
Krediten beviljas i form av betalningsan
stånd för en vara eller en tjänst eller är kopp
lad till leveranser av specifika varor eller
tillhandahållande av en tjänst
Varans/tjänstens namn
Kontantpris

[Summan av det samlade kreditbeloppet och
den samlade kreditkostnaden]
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I tillämpliga fall:
[Typ av säkerheter]

Begärda säkerheter
Detta är en beskrivning av den säkerhet som
ska ställas i samband med kreditavtalet.
I tillämpliga fall:
Avbetalningarna medför
amortering av kapitalet.

inte

omedelbar

▼C3
3.

Kreditkostnader

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

[%
— Fast, eller
— Rörlig (med referensindex eller referens
ränta som gäller den ursprungliga kredi
träntan)
— Perioder]

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den ef
fektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig
att jämföra olika erbjudanden.

[ % Ett representativt exempel med omnäm
nande av alla de antaganden som används för
att beräkna räntesatsen ska ges här]

Är det, för att erhålla krediten eller för att
erhålla den enligt villkoren i marknadsför
ingen, obligatoriskt att ingå avtal om
— en försäkring som säkrar krediten, eller

Ja/nej [Om ja, uppge vilken typ av försäkring]

— någon annan kompletterande tjänst?

Ja/nej [Om ja, uppge vilken typ av komplette
rande tjänst]

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är
kända av kreditgivaren ska de inte inklude
ras i den effektiva räntan.
Härtill hörande kostnader
I tillämpliga fall:
Det krävs att man behåller ett eller flera kon
ton för att registrera både betalningstransak
tioner och kreditutnyttjanden

I tillämpliga fall:
Kostnad för att använda ett särskilt betal
ningsmedel (t.ex. ett kreditkort)

I tillämpliga fall:
Andra
kostnader
kreditavtalet

i

samband

med

I tillämpliga fall:
Villkor för att ändra de ovan nämnda kost
naderna i samband med kreditavtalet
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I tillämpliga fall:
Skyldighet att betala notariatsavgifter
Kostnader i
betalningar

samband

med

försenade

Uteblivna betalningar kan få allvarliga kon
sekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och för
svåra möjligheterna till att erhålla kredit.

Du kommer att debiteras [… (närmare uppgift
om räntesatser och, i tillämpliga fall, dröjs
målsavgifter)] för försenade betalningar

▼B
4.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ja/Nej

Ni 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
förtidsbetalning

I tillämpliga fall:
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning

[Fastställande av kompensation (beräkningsme
tod) i enlighet med bestämmelserna för genom
förande av artikel 16 i direktiv 2008/48/EG]

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av
en sökning i en databas måste kreditgivaren
genast och kostnadsfritt meddela dig resul
tatet av sökningen. Detta gäller inte om ut
lämnandet 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 tidpunkten för begäran är
ovillig att ingå kreditavtalet med dig.

I tillämpliga fall:
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldig Denna information gäller från och med ... till
heterna som uppkommit innan avtalet ingåtts och med ...

I tillämpliga fall:
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5.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
I tillämpliga fall:
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat
där du är bosatt

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med konsumen
ten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
I tillämpliga fall:
Registrering

[Det handelsregister i vilket kreditgivaren är
införd och dennes registreringsnummer eller
motsvarande medel för identifiering i det regi
stret]

I tillämpliga fall:
Den berörda tillsynsmyndigheten
b) Beträffande kreditavtalet
I tillämpliga fall:
Utnyttjande av ångerrätten

[Praktiska instruktioner om utnyttjande av ång
errätten, bl.a. hur länge rätten kan utnyttjas,
den adress dit underrättelsen om att ångerrätten
kommer att utnyttjas ska skickas samt följderna
av att inte utöva denna rätt]

I tillämpliga fall:
Den lagstiftning som kreditgivaren använt
som grundval för att upprätta förbindelser
med dig innan kreditavtalet ingicks
I tillämpliga fall:
Klausul om tillämplig lagstiftning för kredi [Relevant klausul anges här]
tavtalet och/eller behörig domstol
I tillämpliga fall:
Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på [angi
vet språk]. Med ditt samtycke har vi för avsikt
att under kreditavtalets löptid kommunicera på
[specifikt/specifika språk]

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

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

[Uppgift om huruvida det finns tillgång till en
mekanism för klagomål och prövning utanför
domstol för den konsument som är part i di
stansavtalet och hur konsumenten i så fall ska
gå tillväga]
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BILAGA III
EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION
1. för kontokrediter
2. för konsumentkrediter som erbjuds av vissa kreditorganisationer (artikel 2.5 i direktiv
2008/48/EG)
3. för skuldomvandling
1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med kon
sumenten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
I tillämpliga fall:
Kreditförmedlare

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med kon
sumenten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)
(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för
kreditprodukten eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är rele
vant för den typ av kredit som avses.
Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med
motsvarande uppgifter.
2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala
belopp som ställs till förfogande genom
kreditavtalet
Kreditavtalets löptid
I tillämpliga fall:
Återbetalning av hela kreditbeloppet kan
krävas när som helst.
3.

Kreditkostnader

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

[%
— Fast
— Rörlig (med referensindex eller referens
ränta som gäller den ursprungliga
krediträntan)]
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I tillämpliga fall:
Effektiv ränta (*)
Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt
som den effektiva räntan av det samman
lagda kreditbeloppet.

[ % Ett representativt exempel med omnäm
nande av alla de antaganden som används för
att beräkna räntesatsen ska ges här]

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

I tillämpliga fall:
[De kostnader som tillämpas från och med den
dag avtalet ingås]

Kostnader
I tillämpliga fall:
Villkoren för hur dessa kostnader kan ändras

Kostnader i
betalningar

samband

med

försenade

►C2 Du kommer att debiteras [… (närmare
uppgift om räntesatser och, i tillämpliga fall,
dröjsmålsavgifter)] för försenade betalningar. ◄

(*) Inte tillämplig för europeisk konsumentkreditinformation om kontokrediter i de medlemsstater som på
grundval av artikel 6.2 i direktiv 2008/48/EG har beslutat att effektiv ränta inte behöver uppges för
kontokrediter.

4.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Uppsägning av kreditavtalet

[Villkor och förfarande för att säga upp
kreditavtalet]

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av
en sökning i en databas måste kreditgivaren
genast och kostnadsfritt meddela dig resul
tatet av sökningen. Detta gäller inte, om ut
lämnandet av sådan information är förbjudet
enligt gemenskapslagstiftningen eller strider
mot allmän ordning och säkerhet.

I tillämpliga fall:
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldig Denna information gäller från och med ... till
heterna som uppkommit innan avtalet och med ...
ingåtts.

I tillämpliga fall:
5.

Ytterligare information om förhandsinformationen ges av en kreditorganisation (arti
kel 2.5 i direktiv 2008/48/EG) eller gäller en konsumentkredit för skuldomvandling

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

Det totala belopp som du ska betala

Du måste betala följande:
[Ett representativt exempel på en avbetalnings
plan med belopp, antal och periodicitet för
konsumentens inbetalningar]
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Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas
i förtid när som helst.
I tillämpliga fall:

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid
förtidsåterbetalning.

[Fastställande av kompensationen (beräknings
metod) i enlighet med bestämmelserna för ge
nomförande av artikel 16 i direktiv
2008/48/EG]

I tillämpliga fall:
6.

Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren

I tillämpliga fall:
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat
där du är bosatt

[Identitet]

Adress

[Geografisk adress använd för kontakter med
konsumenten]

Telefon (*)
E-post (*)
Fax (*)
Webbadress (*)

I tillämpliga fall:
Registrering

[Det handelsregister i vilket kreditgivaren är
införd och dennes registreringsnummer eller
motsvarande medel för identifiering i det regi
stret]

I tillämpliga fall:
Den berörda tillsynsmyndigheten

b) Beträffande kreditavtalet

Ångerrätt

Ja/nej

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom
14 kalenderdagar.

[Praktiska instruktioner om utnyttjandet av
ångerrätten, bl.a. till vilken adress underrättel
sen om att ångerrätten kommer att utnyttjas bör
skickas samt följderna av att inte utöva denna
rätt]

I tillämpliga fall:
Utnyttjande av ångerrätten

I tillämpliga fall:
Den lagstiftning som kreditgivaren använt
som grundval för att upprätta förbindelser
med dig innan kreditavtalet ingicks

Klausul om tillämplig lagstiftning för kredi [Relevant klausul anges här]
tavtalet och/eller behörig domstol
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I tillämpliga fall:
Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på [angi
vet språk]. Med ditt samtycke har vi för avsikt
att under kreditavtalets löptid kommunicera på
[specifikt/specifika språk]

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

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.

[Uppgift om huruvida det finns tillgång till en
mekanism för klagomål och prövning utanför
domstol för den konsument som är part i di
stansavtalet och hur konsumenten i så fall ska
gå tillväga]

