
 

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation Flex 
 

1 Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter 

  Kreditgivare PFC Technology AB ("vi" eller “oss”) 556851-3112 

  Adress Box 55983, 102 16 Stockholm 
  E-post  hello@getpfc.com 
  Webbadress  www.getpfc.com 

2 Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 
  Typ av kredit Kontokredit som innebär att du genom att använda krediten kan gå minus på ditt P.F.C.-konto. 
  Det sammanlagda 

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

Den övre kreditgränsen är 10 000 kr.  

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

Krediten används när det saknas tillräckliga medel på ditt P.F.C.-konto för att genomföra en 
transaktion.   

  Kreditavtalets löptid Krediten löper tillsvidare.  
  Avbetalningar och, i 

förekommande fall, i 
vilken ordning dessa ska 
fördelas 

Om den nyttjade krediten (negativt saldo) vid månadsskiftet är under 50 kr, ska hela den 
nyttjade krediten återbetalas. Om den nyttjade krediten är 50 kr eller högre vid månadsskiftet 
ska du amortera 6 % av den nyttjade krediten vid månadsskiftet, dock alltid minst 50 kr.  
 
Upplupen ränta kapitaliseras (tilläggs på kapitalbeloppet) månatligen och debiteras automatiskt 
ditt P.F.C.-konto.  
 
Avräkningar sker i följande ordning: kostnader, kapital och därefter dröjsmålsränta. 

  Det totala belopp som du 
ska betala 
 
Detta är det lånade 
kapitalet plus ränta och 
eventuella kostnader i 
samband med krediten. 

Vid en fullt nyttjad kredit om 10 000 kr som återbetalas över 12 månader blir totalt belopp att 
betala 11 200kr.  

3 Kreditkostnader 

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

Du betalar 5 kr i ränta per dag då du nyttjar krediten (det vill säga har ett negativt saldo på ditt 
P.F.C.-konto) dock max 100 kr per kalendermånad.  

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

Ett fullt utnyttjat kreditutrymme om 10 000 kr som återbetalas över 12 månader innebär en 
effektiv ränta om 23,70 %.  
 
Andra kreditbelopp och andra återbetalningar kan leda till högre effektiv ränta. 



 

  Är det, för att erhålla 
krediten eller för att 
erhålla den enligt villkoren 
i marknadsföringen, 
obligatoriskt att ingå avtal 
om 
 
- en försäkring som säkrar 
krediten, eller 

Nej, vi ställer inget krav ställs på specifik försäkring.  

  — någon annan 
kompletterande tjänst? 

Ja, det är obligatoriskt att ingå avtal med P.F.C. för kostnadsfritt nyttjande av våra tjänster. Det 
är även obligatoriskt att ingå och ha ett aktivt avtal med P.F.C. och Svea Bank AB beträffande 
nyttjandet av det debetkort som kreditgivaren tillhandahåller, annars kan kontokrediten inte 
nyttjas. Dessa tjänster innebär inte någon direkt extra kostnad för dig vid normal användning 
utan kan endast medföra kostnader om du övertrasserar ditt betalkonto. 

  Härtill hörande kostnader Nej 
  Det krävs att man behåller 

ett eller flera konton för 
att registrera både 
betalningstransaktioner 
och kreditutnyttjanden.  

Du måste vara kund hos oss och därmed ha ett P.F.C.-konto för att både kunna nyttja krediten 
och för att kunna amortera eller återbetala hela krediten. 

  Kostnader i samband med 
försenade betalningar  
 
Uteblivna betalningar kan 
få allvarliga konsekvenser 
(t.ex. tvångsförsäljning) 
och försvåra 
möjligheterna till att 
erhålla kredit. 

Inkommer betalning för sent och kreditgivaren skickar dig en påminnelse, debiteras en 
påminnelseavgift vars storlek regleras i lag, för närvarande 60 kr. Överlämnas fordran för 
inkassering tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Upplupen ordinarie ränta kapitaliseras 
(läggs till på kapitalbeloppet) månatligen. 
 
Dröjsmålsränta beräknas på kapitalbeloppet.  
 
Kostnader kommer att debiteras i enlighet med inkassolagen (1974:182). 
 
I tillägg till kostnaderna ovan kommer dröjsmålsränta debiteras för förfallna fordringar från 
förfallodagen. Dröjsmålsräntan för Flex uppgår till Riksbankens referensränta + 16 
procentenheter. 

4  Andra viktiga rättsliga aspekter 
  Ångerrätt 

Ni har rätt att frånträda 
kreditavtalet inom 14 
kalenderdagar. 

Ja, kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar. 

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

Du kan alltid betala hela skulden genom att sätta in pengar på ditt P.F.C.-konto så att du inte 
längre ligger på minus. 

  Kreditgivaren har rätt till 
kompensation vid 
förtidsåterbetalning 

Kredittagaren är skyldig att betala ränta och andra kostnader som uppkommit innan krediten är 
till fullo återbetald.  

  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 

Om kreditansökan nekas på grundval av en sökning i en extern databas kommer kreditgivaren 
utan kostnad att meddela resultatet av sökningen.  



 

eller strider mot allmän 
ordning och säkerhet. 

  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 begäran är 
ovillig att ingå 
kreditavtalet med dig. 

Ja, kontakta vår kundtjänst på hello@getpfc.com för mer information.  

  Den tidpunkt under vilket 
erbjudandet gäller 

Denna blankett utgör inte något rättsligt bindande erbjudande.  

5 Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 
  a) beträffande kreditgivaren 
  Registrering Vi är registrerade hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, med registreringsnummer 556851-3112. Vi 

är ett betalningsinstitut registrerat hos Finansinspektionen.  

  Den berörda 
tillsynsmyndigheten 

Vi står som finansiellt bolag under tillsyn av Finansinspektionen. Du kan kontakta 
Finansinspektionen postadress Box 7821, 103 97 Stockholm. Telefonnumret är 08-787 80 00 och 
mejladress är finansinspektionen@fi.se. Vår verksamhet med kreditgivning till konsumenter 
står under tillsyn av Konsumentverket med adress Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 
Karlstad. Telefonnumret är 0771–42 33 00. 

  b) Beträffande kreditavtalet  
  Ångerrätt Ja. 
  Utnyttjande av 

ångerrätten 
Du har ångerrätt i förhållande till ett ingånget kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar och räknas 
från den dag då kreditavtalet ingås, dock tidigast den dag avtalet och dess villkor har kommit 
dig tillhanda. Ångerrätten utövas genom att du skickar oss ett meddelande om detta, enklast 
genom kontakt med vår kundtjänst. Om du inte utövar din ångerrätt inom den ovan angivna 
ångerfristen bortfaller din rätt att frånträda kreditavtalet.  
 
Om du utövar din ångerrätt ska du, senast inom 30 dagar från den dag då meddelandet om 
utnyttjande av ångerrätt lämnades eller sändes till oss, betala tillbaka det belopp som du fått 
från oss, med tillägg för upplupen ränta eller avgifter på beloppet. Med förtydligande av ovan 
avser ångerrätten kreditavtalet och inte den underliggande produkten och/eller tjänsten.  Skulle 
krediten inte återbetalas till fullo inom 30 dagar är du skyldig att betala eventuell 
dröjsmålsränta samt eventuella kostnader.  

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

Svensk rätt 

  Klausul om tillämplig 
lagstiftning för 
kreditavtalet och/ eller 
behörig domstol  

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. 



 

  Språkordning Svenska.  
 
Många av våra villkor tillhandahåller vi även på engelska som en service till kunderna. Vi 
förbinder oss dock inte att alltid tillhandahålla information på engelska.  

  c) Beträffande prövning 
  Förekomst av och tillgång 

till en mekanism för 
klagomål och prövning 
utanför domstol 

Klagomål lämnas antingen via chatten eller via e-post till hello@getpfc.com med ”Klagomål” i 
ämnesraden. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av oss kan du vända dig till 
Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Anmälan till 
ARN ska göras skriftligen. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- 
och tidsgränser. Vägledning avseende finansiella frågor kan du även få från Konsumenternas 
Bank- och finansbyrå, telefon 0200 - 22 58 00, samt genom den kommunala 
konsumentvägledningen.  

 


