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Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Adress 
Telefon 
Webbadress 

SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial  
FI-00036 DINERS CLUB 
(09) 693 991 (växel) 
dinersclub.fi 

2. Beskrivning av huvuddragen i krediten 

Typ av kredit Diners Club, fortlöpande kredit 

Ett betaltidskort utan förutbestämd inköpsgräns som hör till kortnätverket Diners 
Club International. Till kortet kan anslutas en kreditfunktion som 
kortinnehavaren kan använda inom ramen för en särskilt beviljad kreditgräns. 

Det totala kreditbeloppet 

Detta innebär kreditgränsen eller det totala 
belopp som enligt kreditavtalet finns till 
förfogande. 

1000-5000 euro  (Diners Club Classic) 
10000 euro (Diners Club Premium) 
1000-5000 euro  (SAS EuroBonus Diners Club) 
1000-5000 euro (Finnair Plus Diners Club) 

Uppgifterna på denna blankett har meddelats med värden som är typiska för 
kreditanvändning med ett uppskattat totalbelopp på 1500 euro för krediten. 

Villkoren för att lyfta kredit 

Detta innebär hur och när pengar är 
tillgängliga. 

Kreditgivaren öppnar en beviljad kredit för kundens bruk efter att kreditbeslutet 
fattats. Krediten kan tas i bruk efter att kunden fått kortet och sifferkoden (PIN) 
som hör till kortet. 

Kreditgivaren har rätt att begränsa användningen av betalkortet och krediten som 
möjligen är förknippad med detta på det sätt som nämns i de allmänna 
avtalsvillkoren och i de uppräknade fallen. 

Kreditavtalets giltighetstid Avtalet gäller i tolv (12) månader. Ifall ingendera parten säger upp avtalet, 
fortsätter det att gälla ett år i taget. 

Avbetalningar och, vid behov, i vilken ordning 
dessa ska fördelas på avbetalning av olika 
fordringar 

Den räntefria betalningstiden är i genomsnitt 30 dagar.  

Krediten avbetalas i månadsrater som innehåller räntan och kapitalavkortningen. 
Månadsratens storlek är den avtalade delen av kreditens kapitalsaldo vid 
faktureringstidpunkten. Minimiavkortningen enligt avtalsvillkoren är 3 % av 
kapitalsaldot vid tiden för faktureringen, dock minst 15 euro per månad. 

Ifall kredit har lyfts för till exempel 1500 euro och avkortningsprocenten är 3 % 
så är månadsraten 45 euro.  

Andra avtalsenliga betalningar ska betalas i samband med månadsraten, på 
överenskommen förfallodag.  

Det totala belopp som ska betalas 

Det lånade kapitalet samt ränta och eventuella 
andra kostnader i samband med krediten. 

Kreditens totalbelopp beror på användningen av krediten, återbetalningen av 
krediten och kreditavtalets giltighetstid. 

Ifall kredit lyfts för 1500 euro är det uppskattade totalbeloppet som ska betalas, 
jämte ränta och årsavgift: 

Diners Club Classic 1620,53 euro 
Diners Club Classic (familjekort) 1590,53 euro 

Diners Club Premium 1738,03 euro 
Diners Club Premium (familjekort) 1638,03 euro 

SAS EuroBonus Medlem och Silver 1625,53 euro 
SAS EuroBonus Guld och Diamant 1570,53 euro 
SAS EuroBonus (familjekort) 1605,53 euro 

 
Finnair Plus Basic, Silver och Gold                          1620,53 euro 
Finnair Plus Platinum                                                1570,53 euro 
Finnair Plus (familjekort )                                         1605,53 euro 

Detta förutsatt att kredittiden är tolv (12) månader samt att kreditens ränta 
(06/2019), avgifter och provision inte förändras under kredittiden och att krediten 
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återbetalas i 12 lika stora rater månatligen.  

I uträkningen har inte beaktats potentiella kostnader som uppstått på grund av 
kontantuttag eller tilläggstjänster. 

Säkerheter som krävs 

Här beskrivs den säkerhet, som Ni måste ge i 
samband med kreditavtalet. 

Krediten är huvudsakligen utan säkerhet. 

3. Kreditkostnader 

Kreditränta eller vid behov de krediträntor av 
olika storlek som gäller för kreditavtalet 

Diners Club Classic, SAS EuroBonus Diners Club och Finnair Plus Diners Club: 
3 månaders euribor (referensränta) + 9 % (marginal).  

Diners Club Premium:  
3 månaders euribor (referensränta) + 5 % (marginal). 

Referensräntans storlek kontrolleras på räntekontrolldagarna i enlighet med de 
allmänna avtalsvillkoren.  

Effektiv årsränta 

Totalkostnader givna som årsränta på 
kreditens totalbelopp. Med hjälp av den 
effektiva årsräntan är det lättare att jämföra 
olika erbjudanden. 

Den effektiva årsräntan som beaktar kostnaderna är: 

Diners Club Classic 16,21 % 
Diners Club Classic (familjekort) 11,82 % 

Diners Club Premium 36,72 % 
Diners Club Premium (familjekort) 19,15 % 

SAS EuroBonus Medlem och Silver 16,97 % 
SAS EuroBonus Guld och Diamant   9,03 % 
SAS EuroBonus (familjekort) 13,98 % 

Finnair Plus Basic, Silver och Gold 16,21 % 
Finnair Plus Platinum   9,03 % 
Finnair Plus (familjekort) 13,98 % 

I uträkningen har man utgått från att krediten i användning är 1500 euro, räntan 
är 3 månaders euribor (06/2019) och dessutom har kortproduktens årsavgift 
beaktats.  

Är det, för att erhålla krediten i överlag eller för 
att erhålla den enligt villkoren i 
marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal 
om 
- försäkring 
- någon annan tilläggstjänst 

Om kreditgivaren inte känner till dessa 
tilläggstjänsters kostnader, så ingår de inte i 
den effektiva räntan. 

 
 
 
Nej 
Nej 

Övriga kostnader 
 

Kostnader för att använda 
betalningsinstrumentet (kreditkortet) 

Kostnader som är anknutna till kortprodukten som kortinnehavaren valt samt 
övriga kostnader debiteras enligt den gällande prislistan.  

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Årsavgift 

Diners Club Classic   50,00 euro 
Diners Club Classic (familjekort)   20,00 euro 

Diners Club Premium 200,00 euro 
Diners Club Premium (familjekort) 100,00 euro 

SAS EuroBonus Medlem och Silver   55,00 euro 
SAS EuroBonus Guld och Diamant     0,00 euro 
SAS EuroBonus (familjekort)   35,00 euro 

Finnair Plus Basic, Silver och Gold   55,00 euro 
Finnair Plus Platinum     0,00 euro 
Finnair Plus (familjekort)   35,00 euro 

Ändring av kreditgräns   10,00 euro 

Kostnader för eventuella tilläggstjänster som kan anslutas till kortprodukten som 
kortinnehavaren valt samt övriga kostnader debiteras enligt den gällande 
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prislistan.  

Den gällande prislistan finns till påseende på dinersclub.fi. 

Förutsättningar, enligt vilka ovan nämnda 
kostnader anknytna till kreditavtalet kan ändras. 

Kreditgivaren har rätt att i samband med månadsraten debitera kredittagaren för 
arvoden och avgifter i enlighet med kreditavtalet och gällande prislista.  

Kreditgivaren har rätt att ändra de arvoden och avgifter som hänför sig till 
krediten och kortet i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Kreditgivaren 
skickar i enlighet med villkoren en anmälan om prisändring till kortinnehavaren. 
En ändring träder i kraft vid den tidpunkt Kreditgivaren meddelat, dock tidigast 
två (2) månader efter att anmälan skickats till kortinnehavaren.  

Avtalet fortsätter att gälla i ändrad form om inte kortinnehavaren skriftligen eller 
separat på annat överenskommet sätt meddelar Kreditgivaren att han/hon inte 
godkänner ändringen. 

Ändringar som gynnar kortinnehavaren träder i kraft omedelbart. 

Kostnader orsakade av försenade betalningar 

Uteblivna betalningar kan innebära allvarliga 
konsekvenser (till exempel tvångsförsäljning) 
och försvåra möjligheterna till att erhålla 
kredit. 

Vid försenad betalning debiteras kortinnehavaren från förfallodagen till 
betalningsdagen årlig dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Dröjsmålsräntans 
ränteprocent fastställs utifrån den referensränta som nämns i räntelagen och som 
granskas halvårsvis.  

Betalningspåminnelseavgift vid försenad betalning 5,00 euro / 
betalningspåminnelse. 

Därtill är kortinnehavaren skyldig att ersätta kreditgivaren för andra kostnader 
orsakade av indrivningen i enlighet med prislistan för indrivningskostnader. 
Dessa utgörs av kostnader och provisioner. Ifall kreditgivaren har överlåtit 
indrivningsärendet till en advokat, inkassobyrå eller annat ombud, ingår även 
ombudets fakturering i indrivningskostnaderna. 

Försummelser att återbetala krediten kan leda till att kreditgivaren, ifall de 
allmänna avtalsvillkorens förutsättningar uppfylls, säger upp kortet och låter 
krediten förfalla till betalning i förtid. 

4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar. 

Ja 

Återbetalning i förtid 

Ni har rätt att när som helst, helt eller delvis, återbetala 
krediten i förväg. 

Ja 

Kredittagaren har rätt att få ersättning i samband med en 
förtida återbetalning. 

Nej 

Sökning i en databas 

Kreditgivaren måste utan avgift och omedelbart informera 
Er om en sökning gjord i kreditupplysningsregistret ifall 
kreditansökan på basis av denna avslagits. Detta tillämpas 
inte ifall givandet av sådan information enligt Europeiska 
gemenskapens lagstiftning är förbjudet eller ifall det skulle 
vara i strid med rättsordningens grundvalar eller 
strävanden för allmän säkerhet att göra så. 

Kreditgivaren använder vid beviljande och övervakande av kredit 
sökandens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna erhålls ur 
Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. 

Rätt att få ett utkast till kreditavtal  

Ni har rätt att på begäran, utan avgift, få ett utkast till 
kreditavtal. Denna regel tillämpas inte ifall kreditgivaren 
vid tidpunkten för begäran inte är villig att ingå ett 
kreditavtal med Er. 

Ja 
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5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 

a) beträffande kreditgivaren 
 

Kredtigivarens företrädare i den medlemsstat 
där Ni är bosatt 
Postaddress 
Besöksaddress 
Telefonnummer 
Webbadress 

SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial 
 
FI-00036 DINERS CLUB 
Södra Esplanaden 18, FI-00130 HELSINKI 
(09) 693 991 (växel) 
dinersclub.fi 

Registrering SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial är tecknad i handelsregistret som drivs av 
Patent- och registerstyrelsen med FO-numret 1597729-5. 

Kreditgivaren idkar sådan verksamhet som avses i kreditinstitutslagen. 

Övervakande myndighet Kreditgivarens verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Sverige (fi.se), i 
samarbete med Finansinspektionen i Finland (finanssivalvonta.fi), 
konsumentombudsmannen och Konkurrens- och konsumentverket (kkv.fi) samt 
regionalförvaltningsverken (avi.fi) som är underställda Konsumentverket.  

b) beträffande kreditavtalet 

Utnyttjande av ångerrätten 

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 
dagar. 

Ja 

Den lagstiftning på vilken kreditgivaren 
grundar upprättandet av ett kundförhållande 
med Er innan kreditavtal ingåtts. 

Finlands lag 

Tillämplig lag på kreditavtalet och/eller klausul 
om behörig domstol 

Kortinnehavaren har även rätt att väcka talan om tvister angående kreditavtalet 
vid tingsrätten på kortinnehavarens hemort i Finland eller vid tingsrätten på 
kreditgivarens hemort. Ifall gäldenären inte har en hemort i Finland behandlas 
tvister angående avtalet i Helsingfors tingsrätt. På kreditavtalet tillämpas 
Finlands lag. 

Språkarrangemang Kortinnehavaren har rätt att få förhandsinformation och avtalsvillkor på finska 
eller svenska. Kreditgivaren förbinder sig till att i avtalsförhållandet använda sig 
av dessa språk. 

c) beträffande rättsskydd 

Förekomsten av klagomåls- och 
rättsskyddsförfaranden utanför domstol 

Om kortinnehavaren är missnöjd med någon av kreditgivarens tjänster, ombes 
kortinnehavaren i första hand kontakta kreditgivaren och framföra sina 
synpunkter.  

Vid meningsskiljaktigheter som gäller kreditens allmänna villkor och 
kreditavtalet kan kortinnehavaren hänskjuta ärendet för behandling till 
Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi) eller till Banknämnden som 
fungerar i samband med denna eller till konsumenttvistenämnden 
(kuluttajariita.fi). 
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