Information enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt
uppgifter enligt 14 § konsumentkreditlagen (2010:1846)
Kreditgivare
Wasa Kredit AB är ett bolag inom länsförsäkringsgruppen som bedriver finansieringsverksamhet under
Finansinspektionens tillsyn.

Acceptfrist
Wasa Kredits krediterbjudande är giltigt i 90 dagar från det utskriftsdatum som anges på kopian av
kreditupplysningen som Upplysningscentralen (UC) skickar till din folkbokföringsadress.

Ångerrätt
Detta är ett konsumentkreditavtal vilket gör att du som konsument bland annat har rätt att frånträda avtalet
genom att till Wasa Kredit lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då du
undertecknade avtalet.
Det är bara det inledande avtalet som omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för transaktioner som
sker senare under avtalsperioden inom ramen för det inledande avtalet.
Om du väljer att utnyttja din ångerrätt ska du snarast, och senast inom 30 dagar från det att du lämnade
meddelande till Wasa Kredit om att du ångrat dig, betala tillbaka det belopp som Wasa Kredit har utbetalat
enligt avtalet.
Wasa Kredit har rätt till ränta på avtalat belopp fram till dess att återbetalning skett.

Invändningar, klagomål, tvist m.m.
Vid köp som du har gjort på kredit har du som konsument rätt att framställa invändningar mot kreditgivaren
enligt 29 § konsumentkreditlagen.
Om du har klagomål rörande avtalet kan du meddela Wasa Kredit detta genom att skicka e-post till
klagomal@wasakredit.se.
Vid tvist rörande avtalet har du möjlighet att som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.
Tvister kan också prövas vid allmän domstol. För mer information se www.wasakredit.se/klagomal.
Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
Svensk lag är tillämplig på avtalet och reglerar även frågor rörande marknadsföring kopplad till avtalet.

Uppsägning av avtal
Om du har ingått ett kortkreditavtal kan du säga upp kortkreditavtalet med en månads uppsägningstid. Wasa
Kredit får skriftligen säga upp ett kortkreditavtal med två månaders uppsägningstid. Om detta är ett låneeller avbetalningsavtal har du inte rätt att säga upp det i förtid men du har rätt att betala din skuld i förtid.
Wasa Kredit har rätt att under vissa förutsättningar, t ex om du inte betalar i tid, säga upp sådant avtal i
förtid, se avtalets allmänna villkor.

Mer information
För mer information om lånet, se avtalet med tillhörande allmänna villkor. Du är naturligtvis också
välkommen att kontakta oss om du har frågor.
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