
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 
 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter 

 
 

Kreditgivare 
Adress 

Telefon 

E-post 

 
Ab Compass Card Oy Ltd 
Nygatan 2, 22100 Mariehamn 
eller Ålandsbankens närmaste kontor 
+358 204 29 1710 

 
customerservice@compasscard.fi 

 
Kreditförmedlare 

 
Adress 

 
Ålandsbanken Abp 

 
Nygatan 2 
22100 Mariehamn 

 
 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 
 

 
Typ av kredit 

 
Kortkredit/ fortlöpande kredit 

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

 
Kreditlimiten bestäms individuellt per kund. Kreditlimiten är: 

 
- Minst 1 000 euro och högst 5000 euro för Mastercard 

Kreditkort/Kombikort 

- Minst 1 000 euro och högst 20 000 euro för 
Mastercard Premium Gold-kortet 

- Minst 1 000 euro och högst 20 000 euro för 
Mastercard Private Banking Gold-kortet 

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

 
Utnyttjandet av krediten förutsätter att kortinnehavaren har 
undertecknat Mastercard kreditkort/kombikort-avtal och 
accepterat allmänna villkor för Mastercard kreditkort- 
/kombikort. 

 
Om en förfallogrund enligt villkoren för skulden föreligger, har 
kortutgivaren rätt att förhindra att krediten eller delar därav 
utnyttjas. 

 
Krediten är tillgänglig, då förutsättningarna för utnyttjandet av 
krediten uppfylls, genom att använda kortet som levereras till 
kunden. 

 
Kreditavtalets löptid 

 
Tillsvidare gällande 

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

 
Krediten ska återbetalas i månatliga rater enligt 
betalningsplan. Månadsraten bestäms enligt en avtalad 
procentandel av det utestående kreditsaldot vid 
faktureringstidpunkten. Den minsta månadsraten är 30 euro. 
Till månadsraten läggs ränta på obetalt kapital, kontoskötsel- 
och eventuella andra avgifter samt eventuell dröjsmålsränta. 
Understiger det totala kreditsaldot 30 euro faktureras hela 
utestående kreditsaldot i sin helhet. 

 
Inbetalt belopp avräknas först mot ränta på krediten, 
dröjsmålsränta, avgifter, arvoden och provisioner och därefter 
mot kapitalet. 
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Det totala belopp som ska betalas 
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella 
kostnader i samband med krediten. 

 
Det totala kreditbeloppet som ska betalas beror på utnyttjandet 
av krediten, återbetalningen av den och kreditavtalets 
giltighetstid.  
 
Det uppskattade totala kreditbeloppet som ska betalas, om 
krediten uppgår till exempel till 1 500 euro, inklusive räntor och 
kostnader, utifrån antagandet att kredittiden är ett år, räntan på 
krediten samt avgifterna och provisionerna är oförändrade 
under hela kredittiden, krediten återbetalas i12 lika stora rater 
med en månads intervall och det kostnadsfria alternativet e-
faktura används: 

 
Mastercard Kreditkort/Kombikort 1 625,18 euro 
Mastercard Premium Gold 1 554,79 euro 
Mastercard Private Banking Gold 1 554,79 euro 
Mastercard Private Banking Gold utan Private Banking-tjänst 
1 657,86 euro 

 
I beräkningen beaktas kostnaderna för skapande av 
kredithelhet, kreditutnyttjande och avtalsenlig återbetalning av 
krediten. 

Begärda säkerheter 
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i 
samband med kreditavtalet. 

 
Krediten beviljas utan säkerhet. 

 
 

3. Kreditkostnader 
 

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

 
Krediträntan är 3 månaders euribor (referensränta) utökad med 
7 procentenheter. 

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

 
Den effektiva räntan då e-faktura används är: 
Mastercard Kreditkort/Kombikort          13,37% (05/2019)  
Mastercard Premium Gold                    6,68% (05/2019) 
Mastercard Private Banking Gold          6,68% (05/2019)  
Mastercard Private Banking Gold  
utan Private Banking-tjänst                   18,22% (05/2019) 

 
Den effektiva räntan då pappersfaktura per post används är: 
Mastercard Kreditkort/Kombikort          18,03% (05/2019)  
Mastercard Premium Gold                   11,07% (05/2019) 
Mastercard Private Banking Gold         11,07% (05/2019)  
Mastercard Private Banking Gold  
utan Private Banking-tjänst                   22,37% (05/2019) 

 
Den effektiva räntan är beräknad på en utnyttjad kredit på 1 500 
euro med antagandet att lånetiden är ett år, krediten betalas 
tillbaka i 12 lika stora rater, och att kreditens ränta, avgifter, 
arvoden och provisioner är oförändrade under hela lånetiden. 

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

 
- en försäkring som säkerhet för krediten 
- någon annan kompletterande tjänst? 

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

 
 
 
 

Nej 
Nej 

 

 



Övriga kostnader 
 
 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel 
(t.ex. ett kreditkort) 

Kreditgivaren har rätt att debitera kontohavaren följande 
kostnader, provisioner och avgifter för uppläggningen, 
användningen och avslutandet av krediten: 
 
Årsavgifter: 
- Mastercard Kreditkort/Kombikort huvudkort 45 euro, parallellkort 
25 euro 
- Mastercard Kreditkort/Kombikort med egen bild huvudkort 55 
euro, parallellkort 35 euro 
- Mastercard Private Banking Gold-kortet ingår i Private Banking-
tjänsten. Utan Private Banking-tjänst, huvudkort 100 euro och 
parallellkort 30 euro. 
- Mastercard Premium Gold-kortet ingår i Premium- 
servicepaketet. 
 
Övriga avgifter: 
- Kontoskötselavgift 2 euro per faktura*)  
- Kontantuttag med kreditegenskapen 1,50 euro och provision 
2 % av det uttagna beloppet 
- Överföring från kreditkontot till betalkontot 1,50 euro och 
provision 2 % av det överförda beloppet. 
- För konverteringar av inköp och kontantuttag som gjorts i 
annan valuta än euro, kan ett påslag om högst 1,95 % på 
beloppet som konverteras till euro göras. 
- Ansökan om ändring av beviljad kreditlimit 10 euro 
- Övertrassering av kreditlimiten 10 euro 
- Ändring av betalningsplan 5 euro 
- Hittelön 15 euro 
- Beställning av ett nytt kort 15 euro 
- Beställning av en ny kod 10 euro 
- Kvittoförfrågan 5 euro per kvitto 
- Skriftliga utredningar 17 euro per påbörjad timme 
- Ränte- eller saldointyg på kortinnehavarens begäran 10 euro 
- Beställning av fakturakopia 5 euro per kopia 
- Pappersfaktura 3 euro. E-faktura 0 euro 
 
*) Gäller ej Premium- och Private Banking-kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna samband med 

kreditavtalet 

 
Kortutgivaren har rätt att ändra kortavtalet, de allmänna 
villkoren och prislistan. Kortutgivaren meddelar kortinnehavaren 
via digitala tjänster eller skriftligen om en ändring av kortavtalet, 
de allmänna villkoren eller prislistan. Ändringen träder i kraft 
tidigast två (2) månader efter det att meddelandet om ändringen 
sändes till kortinnehavaren. 

 
Kostnader i samband med försenade betalningar 

 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. 
tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla 
kredit. 

 
Vid försenad betalning uppbärs en dröjsmålsränta på den 
förfallna skulden enligt räntelagen samt eventuella 
indrivningskostnader. Dröjsmålsräntan är dock alltid minst lika 
stor som krediträntan. 

 
För betalningspåminnelse debiteras 5 euro per 
betalningspåminnelse. 

 
Kortinnehavaren är skyldig att betala de kostnader och avgifter 
som indrivningen av skulden föranleder. 



4. Andra viktiga rättsliga aspekter 
 

 
Ångerrätt  
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. 

 
Ja 

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

 
Ja 

 
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid 
förtidsåterbetalning 

 
Nej 

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

 
Vid beviljande och övervakning av kort och kredit kan 
kortutgivaren använda kortinnehavarens 
personkreditupplysningar. Kreditupplysningen inhämtas från 
Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. 

 
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 betäran är 
ovillig att ingå kreditavtal med dig. 

 
 
 
 
 
 

 
Ja 

 

 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 
 

(a) Beträffande kreditgivaren 

 
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt 

 
Adress 

 
 

Telefon 
E-post 

 
Ab Compass Card Oy Ltd 

 
Nygatan 2, 22100 Mariehamn 
eller Ålandsbankens närmaste kontor 

 
+358 204 29 1710 
 customerservice@compasscard.fi 

 
Registrering 

 
Ab Compass Card Oy Ltd är antecknad i handelsregistret i 
Finland, vilket upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.  
Ab Compass Card FO-nummer. 2082853-4 
 

 
Tillsynsmyndighet 

 
Konsumentkrediterna övervakas av Finansinspektionen 
(finanssivalvonta.fi), konsumentombudsmannen och 
Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi) samt av 
regionförvaltningsverken såsom distriktsförvaltnings-
myndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket 
(avi.fi). 
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 (b) Beträffande kreditavtalet 

 
Utnyttjande av ångerrätten 

 
Kortinnehavaren har rätt att frånträda ett kreditavtal genom att 
meddela detta till kortutgivaren inom fjorton (14) dagar efter att 
det ingåtts eller från den senare tidpunkt då kortinnehavaren 
erhållit ett exemplar av kreditavtalet i varaktig form samt vid 
distansförsäljning, även erhållit förhandsinformationen. Om 
kortinnehavaren frånträder kreditavtalet, uppbär kortutgivaren 
ränta för krediten för den tid krediten stått till kortinnehavarens 
förfogande. Grunderna för den ränta som ska erläggas finns 
angivna i kortavtalet. Kortinnehavaren ska utan dröjsmål och 
senast inom 30 dagar från det att meddelandet om 
frånträdandet sänts, återbetala de medel, jämte ränta, som 
kortinnehavaren erhållit med stöd av kreditavtalet, i annat fall 
förfaller frånträdandet. 

 
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för 
att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks 

 
Finsk lag 

 
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller 
behörig domstol 

 
Anspråk och tvister som baserar sig på detta avtal handläggs 
vid och avgörs av den tingsrätt inom vars domkrets 
kortutgivaren har sin hemort eller sin huvudsakliga förvaltning 
eller av den tingsrätt i Finland inom vars domkrets 
kortinnehavaren har sitt hemvist eller sin stadigvarande 
vistelseort. Saknar kortinnehavaren hemvist eller vistelseort i 
Finland handläggs och avgörs anspråk och tvister av den 
tingsrätt inom vars domkrets kortutgivaren har sin hemort eller 
sin huvudsakliga förvaltning. På detta avtal tillämpas finsk lag. 

 
Språkordning 

 
Svenska / Finska 

 
c) Beträffande prövning 

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

 
Kortinnehavaren kan låta en tvist som gäller allmänna villkoren 
för Mastercard kreditkort/kombikort och -avtal behandlas vid 
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen (www.fine.fi) eller vid 
Banknämnden som fungerar i samband med denna, eller 
Konsumenttvistnämnden (www.kuluttajariita.fi) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokument med uppgift om referensräntan enligt konsumentskyddslagen 

 

I kreditavtal kan parterna komma överens om att den ränta som gäldenären ska betala ändras i enlighet med 

ändringarna av euriborräntan som används som referensränta. Euriborräntorna administreras av European 

Money Markets Institute (EMMI). En ändring av referensräntan sänker eller höjer den ränta som ska betalas i 

enlighet med kreditavtalet. 

 
 

Asiakirja, jolla annetaan kuluttajansuojalain mukainen tieto viitekorosta 
 
Luottosopimuksessa voidaan sopia, että velallisen maksettava korko muuttuu viitekorkona käytettävän 

euriborkoron muutosten mukaisesti. Euriborkorkoja hallinnoi European Money Markets Institute (EMMI). 

Viitekoron muutos alentaa tai korottaa maksettavaa korkoa luottosopimuksessa sovitulla tavalla. 

 


