Prisliste 365Privat MasterCard
Årsavgift
Varekjøp
Gebyr ved kontantuttak i minibank og over skranke i bank
(Uttaksbeløp rentebelastes fra uttaksdato)
Fakturagebyr eFaktura
Fakturagebyr papir
Valutapåslag i Europa
Valutapåslag utenfor Europa
Nominell rentesats av benyttet kreditt
Årlig effektiv rente:
Årlig effektiv rente er basert på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på kr.
15 000, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på kr. 1 410,78. Dette utgjør
en kredittkostnad på kr. 1 929,41, og en samlet kredittkjøpspris på kr. 16 929,41.

Månedlig krav til innbetaling (fakturabeløp)
Overtrekksgebyr
Regningsbetaling i nett- og mobilbank
(Overføringsbeløp rentebelastes fra overføringsdato)
Varekjøp
Nødkort
Nødkontanter
OBS! Bruk av kortet hos Posten beregnes som uttak over skranke.
Beløpsgrenser
Periode
Varekjøp
Minibank

Oppdatert 01.01.2017
0,0,40,- + 2,00 % av uttaksbeløp
0,45,2,00 %
2,00 %
1,783 % per måned
21,40 % per år
25,53 % per år
3 % av benyttet kreditt, minimum kr 250,100,0,0,850,850,-

Per 7 dager
50 000
10 000
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Standardiserte europeiske
opplysninger om forbrukerkreditt
(SEF-opplysninger) Kredittavtale Del 2
1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler
365Direkte - en enhet i Danske Bank
Kredittgiver
P.B 4703, 7466 Trondheim
Adresse
815 00 365
Telefonnummer (*)
kundeservice@365direkte.no
E-postadresse (*)
854 07 956
Telefaksnummer (*)
http://www.365direkte.no
Nettadresse (*)
2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper
Type kreditt
Samlet kredittbeløp
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort
tilgjengelig i henhold til kredittavtalen.

Vilkår for utnyttelse av kreditten
Dette betyr hvordan og når pengene vil kunne benyttes.

Kredittavtalens varighet
Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene
vil bli fordelt
Det samlede beløpet som skal betales
Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle
kostnader knyttet til kreditten.

Kredittkort med tilhørende kortkonto
Vil avhenge av kredittvurderingen.
Maksimal kredittgrense er 50 000 kr.
Kreditten utnyttes ved bruk av kort og eller overføring/betaling fra kredittens konto i Danske Nettbank.
Avtalen løper til den sies opp.
Minimum innbetaling per måned er 3 % av utestående kreditt eller 300 kroner.
Samlet beløp vil avhenge av innvilget kredittramme, utnyttelsesgrad, nedbetalingsprofil og løpetid.
EKSEMPEL
Eksempel gitt et lånebeløp på: 15 000 kr
Nedbetalingsperiode: 1 år.
Nominell
rente

Samlet
kredittbeløp

Effektiv
rente

Kredittkostnad

Størrelse på
avdrags-betalinger

Total-beløp

21,40%

15.000

25,53%

1.929,41

1.410,78

16.929,41

Pkt 3 og 4 er en kortfattet og forenklet gjengivelse av noen av punktene i Alminnelige kredittvilkår, jf. vedlagte utkast til kredittavtale. Se
disse for å få nøyaktige og fullstendige opplysninger.

3. Kredittens kostnader
Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får
anvendelse på kredittavtalen
Effektiv årlig rente (EÅR)

Nominell rente f.t. 21,40% p.a.
Ubetalt rente kapitaliseres (legges til hovedstolen)
månedlig ved fakturadato.
25,53%

Årlig effektiv rente er basert på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på kr. 15 000, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp
på kr. 1 408,92. Dette utgjør en kredittkostnad på kr. 1 907,02, og en
samlet kredittkjøpspris på kr. 16 907,02.

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten eller for å oppnå
denne på de vilkår og betingelser som blir markedsført, å
- tegne en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller
- inngå en annen kontrakt om tilleggstjenester

Nei
Nei

Dersom kostnadene ved disse tjenestene ikke er kjent av
kredittyter, skal de ikke inkluderes i den effektive årlige renten.

Tilknyttede kostnader

Ingen
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Hvis relevant

Det er påkrevd å opprettholde en eller flere konti for registrering Ja, det opprettes en kredittkortkonto.
av både betalingstransaksjoner og kredittutnyttelser
Hvis relevant

Kostnadene ved å bruke et bestemt betalingsmiddel
(f.eks. et kredittkort)

Kr. 0,- ved varekjøp.
Pris ved uttak i norsk eller utenlandsk minibank, kr 40
+ 2,0% av uttaksbeløpet, samt rente fra uttaksdato.
Ved uttak i Danske Bank skranke eller nettbank, belastes rente fra uttakstidspunkt.
Ved uttak i annen banks skranke i Norge eller utlandet
samt i Postens skranker tilkommer et gebyr på kr 40,- +
2,0% av uttaksbeløpet, samt rente fra uttaksdato.

Hvis relevant

Andre kostnader som følger av kredittavtalen

Overtrekksgebyr: kr. 100,-

Hvis relevant

Under hvilke betingelser de forannevnte kostnadene knyttet til
kredittavtalen kan endres

Danske Bank kan øke renter, gebyrer og andre kredittkostnader når dette er saklig begrunnet i disposisjoner
fra Norges Bank, endringer i obligasjonsrenten og annen
kredittpolitisk avgjørelse, endringer i det generelle
rentenivå for innlån, Danske Banks inntjeningsevne på
sikt, omstrukturering av Danske Banks innlån eller tilsvarende forhold, oppfølgning av myndighetenes syn på
bankers rentepolitikk eller endringer ved individuelle
forhold knyttet til kreditten/kontoinnehaver som medfører økt risiko for Danske Bank.

Hvis relevant
Plikt til å betale gebyrer til notarius publicus

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger
Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg)
og gjøre det vanskeligere å oppnå kreditt.

Med utgangspunkt i satsene pr. 1. juli 2016 kan disse kostnadene anslås som følger:
Forsinkelsesrente: Ved forsinket betaling regnes rente med det høyeste av gjeldende forsinkelsesrente pt. 8,50 % p.a. og avtalt kunderente.
Kredittgivers purregebyrer
Påminnelse
kr 70,Varsel om oppsigelse
kr 0,Inkassovarsel
kr 70,Inkassosalær (eks. mva.)
Krav t.o.m.
kr
2.500,- gebyr kr
650,Krav t.o.m
kr 10.000,- gebyr kr 1.340,Krav t.o.m
kr 50.000,- gebyr kr 2.680,Krav t.o.m
kr 250.000,- gebyr kr 5.360,over
kr 250.000,- gebyr kr 10.720,Kostnader ved tvangsinndrivelse
Begjæring om utlegg
kr 1.742,50
Begjæring om annen tvangsfullbyrdelse enn utlegg
kr 2.152,80
Tillegg ved beslutning om tvangssalg av løsøre
kr 3.075,00
Tillegg ved gjennomført tilbakelevering av salgspant
kr 2.050,00
Tillegg ved gjennomført tvangsdekning i verdipapirer, krav mv.
kr 1.025,00
Tillegg ved beslutning om tvangssalg av fast eiendom, skip/fly,
adkomstdokumenter til bolig
kr 9.225,00

4. Andre viktige rettslige aspekter
Angrerett
En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14
kalenderdager.

Ja

Tilbakebetaling før tiden
Kreditten kan når som helst betales tilbake før tiden,
fullt ut eller delvis.

Ja

Hvis relevant

Kredittyter har rett til kompensasjon i tilfelle av førtidig
tilbakebetaling
Informasjonssøk i en database

Rett til et utkast til kredittavtale

Nei
Kredittyter må underrette forbrukeren umiddelbart og uten omkostninger om resultatet av et
informasjonssøk i en database dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av et slikt informasjonssøk. Dette får ikke anvendelse dersom det er forbudt å gi slike opplysninger i henhold til Fellesskapets regelverk eller dersom dette er i strid med målsettinger for offentlig orden eller sikkerhet.
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kredittavtale.
Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet for anmodningen
ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med forbrukeren.
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5. Tilleggsopplysninger ved salg av finansielle tjenester over landegrenser
a) Vedrørende kredittyter
Hvis relevant

Kredittgivers representant i den medlemsstaten der
forbrukeren er bosatt
Adresse
Telefonnummer (*)
E-postadresse (*)
Telefaksnummer (*)
Nettadresse (*)
Hvis relevant
Registrering
Hvis relevant
Tilsynsmyndighet

b) Vedrørende kredittavtalen
Hvis relevant
Utøvelse av angreretten

Fyll ut angrerettsskjema og kontakt kredittyter på
adresse som angitt i skjemaet.

Hvis relevant
Lovgivningen som kredittyter benytter som grunnlag for etablering av
forholdet med forbrukeren før kredittkontrakten inngås

Norsk rett.

Hvis relevant
Klausuler om hvilken lovgivning og/eller domstol som er relevantfor
kredittavtalen

Norsk rett og norske ordinære domstoler.

Hvis relevant
Språkordning

Norsk

c) Vedrørende klageadgang
Hvis relevant

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig
klage- og erstatningsordning

Ved eventuell klage ta kontakt med kredittyter gjennom
365Direktes kundesenter på:
Telefon 815 00 365 (man-tor 0800–21.00,
fredager 0800-1800)
E-post: kundeservice@365direkte.no
Forbrukeren kan også henvende seg til Forbrukerrådet
(Tlf. 03737/www.forbrukerradet.no)
for bistand til eventuell klage.

(*) Disse opplysningene er frivillige for kredittyter.
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