
1. Kort beskrivelse av Utsett betaling
Utsett betaling er en tjeneste hvor regninger med KID 
kan utsettes. SpareBank 1 Kreditt AS (SB1K) betaler i så 
fall regningen innen forfall og fakturerer kredittkunden 
i henhold til avtale. Søker må inngå en kredittavtale 
med SB1K. Dersom søknaden godkjennes blir søker 
kredittkunde. Ved avtaleinngåelse vil kunden få en ram-
mekreditt tilsvarende den regningen som skal utsettes. 
Ved hel eller delvis nedbetaling av utestående kreditt kan 
kredittkunden benytte disponibelt beløp til utsettelse av 
nye regninger i henhold til eksisterende kredittavtale. 
Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold  
til faktura. Kunden kan velge å betale tilbake over tid, 
men det vil da påløpe renter.

Produktet kan ikke benyttes til betaling av regninger 
som gjelder andre kredittytere, inkasso, gambling og 
lignende.

Kredittgiver er SB1K (org.nr. 975966453), postboks 
4794, Torgarden, 7467 Trondheim, og har konsesjon som 
finansieringsforetak og er under tilsyn av Finanstilsynet 
(www.finanstilsynet.no), postboks 1187 Sentrum,  
0107 Oslo.

Det forutsettes at søker setter seg inn i vilkårene for 
Utsett betaling før avtale inngås. Avtale inngås ved  
elektronisk signering av avtalen i søkers betalingsløsning.

Utsett betaling er en tjeneste som først og fremst passer 
til kreditt på kort og mellomlang sikt.

2. Spill og veddemål mv.
Utsett betaling skal ikke brukes til betaling av innsats 
for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for 
gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet 
godtar produktet som betalingsmiddel. Bruk av kreditten 
i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig 
mislighold som gir kredittgiver rett til å heve avtalen. 
I hvilken grad kredittkunden er rettslig forpliktet til å 
betale gjeld som kredittkunden har pådratt seg som følge 
av at kreditten er brukt i strid med denne bestemmelsen, 
reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov § 12.

3. Søknad og etablering av avtaleforholdet
Søknad og kredittvurdering
Søker må fylle ut et søknadsskjema for Utsett betaling. 
Den som signerer søknaden gir tillatelse til at det  
innhentes ytterligere opplysninger til behandling av  
søknaden (herunder kredittopplysninger). Søker bekrefter 
ved sin signatur på søknaden at han/hun har gjort seg 
kjent med disse avtalevilkårene. 
 
Kredittgiver, eller en representant for denne, kan avslå 
søknaden blant annet på grunnlag av forutgående kreditt- 
vurdering. Søker skal gis fullstendig informasjon om 
kredittforholdet, herunder detaljerte pris- og rente-  
opplysninger angitt på «Standardiserte europeiske  
opplysninger om forbrukerkreditt» (SEF-skjema).  

Søker skal ved hjelp av BankID- signering undertegne 
de samlede avtalevilkår før kreditten tas i bruk. 
Legitimasjonskontroll
Ved etablering av kundeforholdet legitimeres Søker 
gjennom BankID-autentisering.
Angrerett
Kunde med inngått kredittavtale (Kredittkunde) har 
rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til kredittgiver 
innen 14 kalender dager fra kredittavtalen er inngått 
eller – dersom det er senere – fra den dag Kredittkunden 
mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med 
finansavtaleloven § 48. Dersom melding gis skriftlig, 
anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen 
fristens utløp. 

Ved bruk av angreretten skal Kredittkunde uten unødig 
opphold og senest 30 kalender dager etter at melding er 
sendt tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle 
renter – uten provisjon – som er påløpt fra kreditt- 
muligheten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt.

Finansavtaleloven § 51b gjelder for angrerett knyttet til 
kreditten. Eventuell angrerett som følge av kjøp av varer 
eller tjenester må rettes til brukerstedet.

4. Informasjon om bruk av kreditten
I informasjonen som kredittkunden mottar, skal  
kredittkunden særlig merke seg følgende punkter:
• kredittens bruksområder
• de beløpsgrenser som er fastsatt for den eller de 

bruksområder som kreditten kan benyttes til
• kredittkundens rettigheter i medhold av  

finansavtaleloven § 54b
• gebyret størrelse
• kredittkundens ansvar og risiko ved uautorisert 

bruk av kreditten
• nominell og effektiv rente for benyttet kreditt
• regler om angrerett

5. Priser og prisinformasjon
Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, 
ha og bruke kreditten fremgår av kredittgivers gjeldende 
prisliste, kontoinformasjon samt av «Standardiserte  
europeiske opplysninger om forbrukerkredittt»  
(SEF-skjema). Ved bruk av kreditten i strid med de 
avtalte beløpsgrenser, kan kredittgiver beregne  
overtrekksrente etter kredittgivers til enhver tid gjeldende 
rentesatser for dette og som er inntatt i prislisten.

6. Regulering av renter og gebyrer mv.
Kredittgiver kan ensidig forhøye rentesatsen for kreditten 
når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner 
fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, 
endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk 
avgjørelse eller endringer i det generelle rentenivå for 
bankenes innlån. Kredittgiver kan også ensidig forhøye 
rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra  
hensynet til kredittgivers inntjeningsevne på sikt,  
omstrukturering av kredittgivers innlån eller  

tilsvarende særlige forhold på kredittgivers side,  
samt når endringene er saklig begrunnet i en  
oppfølgning av myndighetenes syn på bankers  
rentepolitikk. 

Endelig kan kredittgiver ensidig forhøye rentesatsen når 
endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved 
kreditten, for eksempel når det er skjedd andre endringer 
på kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører 
økt risiko for kredittgiver. I den grad kredittgiver  
forhøyer renten under henvisning til de forhold som 
nevnt foran, skal kredittgiver som utgangspunkt sette 
renten tilsvarende ned når det eller de forhold som 
begrunnet rentehevningen er bortfalt. Dette behøver 
likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i 
mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen.

Kredittgiver kan dessuten ensidig forhøye gebyrer  
(etableringsgebyr, fakturagebyr, transaksjonsgebyrer 
mv.) og andre kostnader for kreditten når endringen er 
saklig begrunnet ut fra endringer i kredittgivers  
kostnader eller omlegging av kredittgivers prisstruktur.

Endringer etter avsnittene ovenfor kan settes i verk 
tidligst seks uker etter at kredittgiver har sendt skriftlig 
varsel til kredittkunden om endringen, jf. finansavtale-
loven § 50 tredje ledd. Kortere frist kan likevel benyttes 
dersom endringen skjer som følge av at det er inntruffet 
en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjons-
renten eller det generelle nivået for bankenes innlån.

Varselet til kredittkunden skal angi grunnlaget, omfanget 
og tidspunkt for gjennomføring av endringen. Varselet 
skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og 
nominell rente og andre kostnader som skal belastes 
kredittkunden.

Omfanget av endringer som nevnt ovenfor skal ha  
rimelig sammenheng med de forhold som er grunnlag 
for endringen. Ved fastsetting av rentesats, gebyrer og 
andre kostnader skal det ikke skje urimelig forskjells- 
behandling mellom kredittgivers kunder. Varsel om 
endringer i rentesats, gebyrer og andre kostnader sendes 
i digital kanal eller som ordinær post og vil gå til  
kundens hovedadresse eller annen adresse som  
kredittgiver har fått sikker kunnskap om.

Dersom kredittkunden har oppgitt e-post adresse og 
mobiltelefonnummer eller har nettbank hos kredittgiver, 
vil varsel om endringer i rentesats, gebyrer og andre 
kostnader bare bli sendt som elektronisk kommunikasjon 
til nettbankens postkasse, til oppgitt e-postadresse eller 
ved sms til oppgitt mobiltelefonnummer.

7. Beløpsgrenser mv.
Kreditten kan brukes innenfor avtalte beløpsgrenser for 
eksempel pr. belastning, pr. tidsperiode og totalt beløp.
Kredittgiver kan med to måneders varsel til kreditt-  
kunden endre bruksområder og belastningsgrenser. 

Avtalevilkår for Utsett betaling fra SpareBank 1 Kreditt AS

Gyldig fra 03.02.20
V

ilk
år

_
u

ts
e
tt

_
v.

1.
5



Såfremt sikkerhetsmessige forhold gjør det  
nødvendig, kan kredittgiver uten forhåndsvarsel 
begrense kredittens bruksområde, senke beløpsgrenser 
og foreta andre endringer i sikkerhetsanordninger eller 
lignende. Kredittgiver skal snarest mulig etter  
endringen varsle kredittkunden om forholdet.

8. Fakturering og betaling
Betaling av benyttet kreditt skjer i henhold til nærmere 
avtale mellom kredittgiver og kredittkunden. Vilkårene 
for betaling fremgår av fakturaen. Ved forsinket betaling 
belastes renter og gebyrer i henhold til avtale.

9. Ansvar for uautorisert bruk av kreditten
Kredittgiver er ansvarlig for uautoriserte belastninger på 
kredittkontoen med mindre annet følger av  
bestemmelsene nedenfor. Belastningen anses som  
uautorisert hvis kredittkunden ikke har godkjent den 
enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. 
 
Belastning av kredittkontoen skjer gjennom at kreditt-
kunden utsetter betaling av en faktura. Kredittkunden 
svarer med inntil kr. 12 000 ved uautoriserte belastninger 
av kredittkontoen dersom tapet skyldes at kredittkunden 
ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller 
flere av sine forpliktelser i denne avtale. Dersom tapet 
skyldes at kredittkunden forsettlig har unnlatt å oppfylle 
forpliktelsene i denne avtale, skal kredittkunden bære 
hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at 
kredittkunden har opptrådt svikaktig. Eksempler på grov 
uaktsomhet er at kredittkunden har gitt annen person 
tilgang til mobil- eller nettbank.

10. Tilbakekall av betalingstransaksjoner
Betaling har skjedd når betalingsoppdraget er godkjent 
av kredittkunden og akseptert av betalingssystemet. 
Kredittkunden kan ikke stanse eller tilbakekalle en 
betalingstransaksjon jf. finansavtaleloven § 28 etter at 
kredittkunden har samtykket til transaksjonen for  
eksempel ved bruk av personlig kode/sikkerhetsanordning 
eller underskrift.

11. Reklamasjon. Tilbakeføring
Bestrider kredittkunden å ha ansvar for et transaksjons-
beløp etter ansvarsreglene over, skal kredittgiver  
tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastnings- 
tidspunktet, forutsatt at kredittkunden setter frem krav 
om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kreditt-
kunden ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og  
senest 13 måneder etter belastningstidspunktet.  
 
Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kreditt-  
kunden skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av  
transaksjonsbeløpet, eller kredittgiver innen fire uker  
fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kredittkunden 
har anlagt søksmål eller brakt saken inn for  
Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller 
en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen 
kredittgiver ble kjent med avvisningen. Plikten til tilba-
keføring etter første avsnitt gjelder ikke for  

kredittkundens egenandel på kr 1200, med mindre  
kreditten er brukt uten personlig kode eller annen  
personlig sikkerhetsanordning.

Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder 
heller ikke feilregistreringer som kredittkunden selv 
burde oppdaget ved bruk av kreditten. Dersom kreditt-
kunden mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart 
forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen 
på kreditten, kan kredittgiver kreve at kredittkunden 
anmelder forholdet til politiet. Kredittkunden skal avgi 
skriftlig redegjørelse overfor kredittgiver om forholdene 
rundt enhver tapssituasjon.

12. Kredittkundes innsigelser og krav mot annen 
kredittgiver enn selgeren
Kreditten er ikke gitt etter en avtale mellom en selger  
og kredittgiveren, og kredittkunden kan derfor ikke  
overfor kredittgiveren gjøre gjeldende de samme  
innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet,
som han kan gjøre gjeldende overfor selgeren.
 
13. Kredittgivers sperring av kredittkontoen 
Kredittgiver kan sperre kredittkontoen dersom det 
foreligger saklige grunner knyttet til kredittens sikkerhet 
eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. 
Tilsvarende gjelder ved forhøyet risiko for at kreditt-  
kunden ikke kan oppfylle sin forpliktelse. Kredittgiver 
skal gi kredittkunden skriftlig varsel om sperringen 
og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før kreditten 
sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter 
sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede 
sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser 
fastsatt i medhold av lov, kan kredittgiver unnlate å gi 
slikt varsel.
 
14. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende
Kredittgiver er ansvarlig for kredittkundens tap dersom 
kredittkundens konto uberettiget er belastet som følge  
av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende  
omstendigheter. Dersom kredittkunden påberoper  
teknisk svikt i kredittsystemet, skal kredittgiver  
sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i 
det aktuelle tidsrom. Kredittgiver er uten ansvar dersom 
kreditten ikke kan benyttes som følge av driftsstans i IT-
systemer med mindre kredittgiver har opptrådt uaktsomt. 
Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til kredittkun-
dens direkte tap.

15. Kredittkundens oppsigelse av avtalen
Kredittkunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen.
Ved oppsigelse skal kredittkunden straks betale skyldig 
beløp inklusive renter og provisjoner for benyttet kreditt, 
med mindre det skriftlig er avtalt en annen nedbetalings-
ordning.

16. Kredittgivers endring, oppsigelse og heving av 
avtalen. Nedjustering av kreditten
Kredittgiver kan skriftlig si opp avtalen med minst to 
måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. 

Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Avtalens vilkår 
for innbetaling av kredittgivers tilgodehavende endres 
ikke som følge av oppsigelsen. Kredittgiver kan  
nedjustere ubenyttede kreditter dersom det foreligger 
saklig grunn, herunder ved endringer i myndighets-  
bestemte krav eller andre rammebetingelser for kreditt- 
giver. Kredittgiver skal skriftlig opplyse kredittkunden 
om grunnen for nedjusteringen. Dersom det ikke er  
mulig å gi slik begrunnelse før nedjusteringen, skal 
begrunnelsen gis umiddelbart etter. Kredittgiver kan 
skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra  
kredittkundens side. Grunnen til hevingen skal opplyses.

17. Elektronisk kommunikasjon
Kredittkunden godtar at all kommunikasjon i avtale 
forholdet skal skje elektronisk. Endring av e-postadresse 
og mobiltelefonnummer skjer i nett- eller mobilbank.  
Kredittkunden plikter å informere kredittgiver om  
eventuelle endringer i sine kontaktdata.

18. Behandling av personopplysninger
Kredittgiver er behandlingsansvarlig for de person- 
opplysningene som behandles med grunnlag i avtale-
forholdet med Kredittkunden. Kredittgiver vil behandle 
(innhente, registrere, lagre, bruke og/eller utlevere) 
personopplysninger om Kredittkunden innenfor rammer 
som er gitt i personopplysningsloven. Formålet med 
behandlingen vil i første rekke være å gjennomføre 
kredittavtalen, herunder kunderegistrering, kunde- 
administrasjon og fakturering. Etter regler om risikostyring 
og intern kontroll vil personopplysninger brukes til risiko- 
styring, statistikk, analyser og risikoklassifisering på 
kunde- og porteføljenivå. Kredittgiver vil også behandle 
kredittopplysninger og andre personopplysninger i  
forbindelse med systemer for beregning av kapitalkrav 
for kredittrisiko etter regler i finansieringsvirksomhetsloven.
 Kredittgiver vil når det foreligger en berettiget interesse 
også benytte personopplysninger for å drive produkt- 
utvikling, analyse og for å gi Kredittkunde råd og tilbud 
om produkter og tjenester knyttet til lån og kreditt.   
Personopplysninger kan også bli brukt til test og  
vedlikehold av Kredittgivers tjenester og systemer, 
 for at Kredittgiver skal kunne sikre at de fungerer slik 
de skal. Videre vil Kredittgiver behandle person- 
opplysninger med sikte på å forebygge og avdekke 
straffbare handlinger.

Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til 
offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette 
følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysnings-
rett. Dersom lovgivningen tillater det og Kredittgivers 
taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger 
også bli utlevert til andre banker og finansforetak samt 
samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er 
angitt for behandlingen. Kredittgiver kan også utlevere 
personopplysninger til annet foretak i konsernet eller 
konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å 
tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller 
rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov.



Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil 
tilhørende personopplysninger bli utlevert utenlandsk 
bank og/eller dennes medhjelper. Det vil være mottaker- 
landets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike 
personopplysninger vil bli utlevert til offentlige  
myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å 
ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og 
tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Kredittgiver er et kredittkortselskap eid av bankene 
i SpareBank 1-alliansen, der distribusjon og kunde-
oppfølging i stor grad skjer gjennom Kredittkundes 
bankforbindelse. Kredittgivers og bankenes behandling 
av personopplysninger vil skje i tråd med inngått data- 
behandleravtale og bankenes personvernregler.  
 

En nærmere beskrivelse av Kredittgivers og bankens 
behandling av personopplysninger finner du på bankens 
nettsider www.sparebank1.no under personvern.

Du kan kontakte personvernombudet i SpareBank 1 
Kreditt på personvern.kreditt@sparebank1.no eller på  
telefon (+47) 73 88 44 26 om du har spørsmål  
vedrørende personvern og bruk av dine person- 
opplysninger. Henvendelser til Datatilsynet sendes  
Datatilsynet, Postboks 458 sentrum, 0105 Oslo,  
telefon 22 39 69 00. E-post: postkasse@datatilsynet.no

19. Tvisteløsning – Finansklagenemnda
Oppstår det tvist mellom kredittkunden og kredittgiver 
kan kredittkunden bringe saken inn for  
 

Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er  
kompetent i tvisten og kredittkunden har saklig interesse 
i å få nemndas uttalelse. Kredittgiver kan bringe inn for 
nemnda tvist om urettmessig belastning av kortkonto.

Henvendelser til Finansklagenemnda sendes  
Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo,  
tlf 23 13 19 60. For nærmere informasjon se  
www.finansklagenemnda.no. 

20. Tilsynsmyndighet
Kredittgiver er underlagt tilsyn av Finanstilsynet,  
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.



Gjeldende standard prisliste 

Kostnader ved etablering
Omkostninger utsettelse: kr 299
 
Betaling 
Kreditten løper uten avdrag i 90 dager, og kan da innfris i sin helhet.
Kunden kan velge å betale tilbake over tid, men det vil da påløpe renter. 

Minimumsbetaling pr mnd. er 3,5% av benyttet kreditt, minimum kr 250. 
Utover minimumsbetaling kan kunden når som helst velge å nedbetale kreditten helt eller delvis. 

Purregebyr: Iht. statens satser

 
Rente:
Priseksempel: Utsatt beløp kr 15.000 
Omkostninger utsettelse kr 299

Eksempel 1- Faktura betales i sin helhet ved forfall:
Nominell rente er 0 % p.a. Effekt rente 8,2 % p.a.

Eksempel 2- Etter tremånedersperioden kan kunden velge å betale tilbake over tid. 
Nominell rente 21,62 % p.a. Kr 15.000 blir utsatt i tre måneder og så betalt i ti avdrag.  
Kredittkostnad kr 1.557, totalkostnad kr 16.557 kr og effektiv rente for hele perioden 17,3 %.



Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

Kredittyter: 
Adresse:

Telefonnummer:
Telefaksnummer:
Nettadresse:

SpareBank 1 Kreditt AS
Postboks 4794 Torgarden
7467 Trondheim
Org.nr.: 975 966 453 MVA
+47 815 00 249 
+47 73 88 44 40
www.sparebank1.no/kredittkort

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt. Usikret kreditt.

Samlet kredittbeløp. 
Dette betyr taket eller de samlede summene som blir gjort tilgjengelig i henhold til 
kredittavtalen.

Det vil være mulig å utsette flere regninger. Kunden vil bli innvilget en samlet  
kredittgrense etter kredittvurdering basert på sin søknad.

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

Kreditten gis i forbindelse med betaling av regning for en vare/tjeneste, og forutsetter 
godkjent kredittsjekk.

Kredittavtalens varighet. Kredittavtalen opphører når den er sagt opp av en av partene. 

Avdrag og eventuelt i hvilken rekkefølge avdragene vil bli fordelt.

Kreditten løper uten avdrag i 90 dager, og kan da innfris i sin helhet. Kunden kan  
velge å betale tilbake over tid, men det vil da påløpe renter. Minimumsbetaling pr 
mnd. er 3,5% av benyttet kreditt, minimum kr 250. Utover minimumsbetaling kan 
kunden når som helst velge å nedbetale kreditten helt eller delvis. En innbetaling  
dekker krav i følgende rekkefølge: kreditt, renter og gebyrer. Dersom saldo er  
oversendt til inkasso, vil rekkefølgen kunne endres.

Det samlede beløpet som skal betales.
Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss renter og eventuelle kostnader knyttet til 
kreditten.

Kreditten tilsvarer summen av utsatte regninger med tillegg av omkostninger for hver 
regning.
Ved bruk av eksempelbeløpet på kr. 15.000 og omkostninger på kr 299 blir det  
samlede beløp som skal betales kr 15.299
Hvis kunden velger å betale tilbake over tid, vil det påløpe renter ihht gjeldene satser.

Nødvendig sikkerhetsstillelse
Dette er en beskrivelse av den sikkerheten som må stilles i tilknytning til 
kredittavtalen. Kreditten er usikret.

3. Kredittens kostnader

Lånerenten eller eventuelt ulike lånerenter som får anvendelse på kredittavtalen.

Priseksempel:
Kredittbeløp kr 15.000
Omkostninger utsettelse kr 299

Eksempel 1- Faktura betales i sin helhet ved forfall:
Nominell rente er 0 % p.a. 

Eksempel 2- Faktura betales ikke i sin helhet ved forfall:
Nominell rente 21,62 % p.a. 
Ubetalt rente kapitaliseres (legges til hovedstolen) månedlig ved fakturadato.

Effektiv årlig rente (EÅR). Dette er de samlede kostnadene uttrykt som en årlig  
prosentandel av det samlede kredittbeløpet. Den effektive årlige renten er tatt med her 
for å gjøre det enklere å sammenligne ulike tilbud.

Priseksempel:
Kredittbeløp kr 15.000
Omkostninger utsettelse kr 299   

Eksempel 1- Faktura betales i sin helhet ved forfall.
Nominell rente er 0% p.a. Effektiv rente 8,2% p.a.

Eksempel 2- Etter tremånedersperioden kan kunden velge å betale tilbake over tid.
Nominell rente 21,62%. Kr 15.000 blir utsatt i tre måneder og så betalt i ti avdrag.  
Kredittkostnad kr 1.557, totalkostnad kr 16.557 kr og effektiv rente for hele perioden 
17,3%. 

Ubetalt rente kapitaliseres (legges til hovedstolen) månedlig ved fakturadato.  
Den effektive renten forutsetter at rente og omkostninger er uendret gjennom  
hele kredittperioden. 

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

Andre kostnader som følger av kredittavtalen. Omkostninger utsettelse kr 299

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger. Dersom betaling ikke skjer til rett tid i henhold til tilsendt faktura påløper purregebyr 
iht. lovbestemte satser i tillegg til renter. 

Manglende betalinger kan få alvorlige følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det  
vanskeligere å oppnå kredit

Mislighold vil også kunne medføre inkasso, noe som medfører ytterligere  
inndrivelseskostnader i hht lovbestemte satser.
Dersom kunden har utsatt flere regninger kan mislighold medføre at alt som er utsatt 
blir sendt til inkasso.



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

Kredittyter har rett til kompensasjon i tilfelle av førtidig tilbakebetaling Ved førtidig tilbakebetaling etter angrefristens utløp må omkostninger betales.

Informasjonssøk i en database. 
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.

Ved søknad om kreditt foretas det en kredittvurdering av forbrukeren. I denne kreditt- 
vurderingen kan det inngå en kredittsjekk hos et kredittopplysningsforetak. Forbrukeren vil 
motta et gjenpartsbrev.

Rett til et utkast til kredittavtale. 
En rett til på anmodning og uten omkostninger å få et eksemplar av utkastet til kre-
dittavtale. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse dersom kredittyter på tidspunktet 
for anmodningen ikke er villig til å gå videre med inngåelse av kredittavtalen med 
forbrukeren.

Ja, på forespørsel og vederlagsfritt.

I hvilket tidsrom kredittyter er bundet av opplysningene som er gitt før avtalen inngås Disse opplysningene er gyldige fra den dato søknaden fremsettes til 30 dager etter.

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester

a) Vedrørende kredittyter:

Kredittgivers representant i den medlemsstaten der forbrukeren er bosatt (navn, 
adresse)

SpareBank 1 Kreditt AS, Org.nr.: 975 966 453 MVA, 
Postboks 4794 Torgarden, 7467 Trondheim

Registrering SpareBank 1 Kreditt AS er registrert i Foretaksregisteret i Norge

Tilsynsmyndighet Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187
Sentrum, 0107 Oslo

b)Vedrørende kredittavtalen

Utøvelse av angreretten.

Etter finansavtaleloven har forbrukeren angrerett for kredittavtalen. Angrefristen er 
14 dager og regnes fra den dag avtale om kreditt ble inngått eller senest fra den dag 
forbrukeren mottok avtalevilkårene og nødvendige opplysninger.
Angreretten kan utøves ved skriftlig melding til SpareBank 1 Kreditt AS, Org.nr.: 975 
966 453 MVA, Postboks 4794 Torgarden, 7467 Trondheim 

Ved bruk av angreretten faller avtalen om kreditt bort. SpareBank 1 Kreditt AS vil da 
fakturere forbrukeren for beløpet på opprinnelig faktura. Ved manglende utøvelse av 
angrerett er forbrukeren bundet av kredittavtalen

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

Norsk lovgivning, særskilt lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) 
og lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast  
utsalgssted (angrerettloven).

Språkordning. Norsk.

c) Vedrørende klageadgang:

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en utenrettslig klage- og erstatningsordning. Ved eventuelle klage kan kredittyter kontaktes. Alternativt kan klage sendes til 
Finansklagenemda, postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.

4. Andre viktige rettslige aspekter


