VIĐAUKI 1
Staðlaðar upplýsingar um neytendalán skv. reglugerð nr. 921/2013.
1. Upplýsingar um lánveitanda og lánamiðlara.
Lánveitandi
Heimilisfang
Símanúmer
Tölvupóstfang
Bréfsímanúmer
Veffang
Lánamiðlari
Heimilisfang
Símanúmer
Tölvupóstfang
Veffang
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2. Lýsing á helstu einkennum lánssamnings.
Tegund láns

Neytendalán.

Heildarfjárhæð láns

1.000.000 kr.

Skilyrđi fyrir nýtingu láns

Lagt inn á reikning lántaka þegar lán hefur verið
fjármagnað, eigi síðar en að tveimur virkum dögum
liðnum.

Gildistími lánssamnings

24 mánuðir

Afborganir og, ef við á, í hvaða röð þeim er skipt niður

Greiða þarf eftirfarandi ásamt kostnaði: 24 mánaðarlegar
greiðslur ásamt vöxtum. Hámarks greiðsla á mánuði er
41.667 kr. Vextir og gjöld eru greidd á eftirfarandi hátt:
Vextir og afgreiðslugjald er greitt mánaðarlega og
umsýslugjald er dregið frá höfuðstól í upphafi láns.

Heildarfjárhæð sem þarf að greiða

1.159.218 kr.

3. Lánskostnaður.
Útlánsvextir

9,95% fastir vextir út lánstímann.

Árleg hlutfallstala kostnaðar. (ÁHK)
Þetta er heildarlántökukostnaður, lýst sem árlegum
hundraðshluta af heildarfjárhæð láns. Árleg hlutfallstala
kostnaðar auðveldar samanburð mismunandi
lánstilboða

15,5%. Reiknuð stærð í samræmi við reglugerð nr.
965/2013.

Er það skylda, til að geta fengið lánið eða fá það með
auglýstum skilmálum og skilyrðum,
- að kaupa tryggingu sem tengist láninu eða
- að gera annan samning um viðbótarþjónustu?

Nei.

Tengdur kostnaður.
Allur annar kostnaður sem leiðir af lánssamningnum
(t.d. lántökukostnaður og þjónustugjöld)

Umsýslugjald: 39.500 kr.
Afgreiðslugjald við hverja greiðslu: 495 kr.

Skilyrði fyrir því að gera breytingar á fyrrnefndum
kostnaði sem tengist lánssamningnum

Til að gera breytingu á fyrrgreindum kostnaði samkvæmt
lánssamningi þarf að gera skilmálabreytingu á
lánssamningi.

Kostnaður vegna greiðslu eftir gjalddaga

Berist greiðsla ekki fyrir eindaga ber neytanda að greiða
dráttarvexti skv. auglýsingu Seðlabanka Íslands hverju
sinni, frá gjalddaga til greiðsludags. Þann 17.07.2018.
nema dráttarvextir 12,00%.

4. Aðrir mikilvægir lagalegir þættir.
Réttur til að falla frá samningi Neytandi hefur fjórtán
almanaksdaga frest til að falla frá lánssamningi án þess
að tilgreina ástæðu

Já.

Endurgreiðsla fyrir gjalddaga Neytanda er heimilt að
standa skil á skuldbindingum sínum samkvæmt
lánssamningi, að öllu leyti eða hluta, fyrir þann tíma
sem umsaminn er

Já.

Lánveitanda er heimilt að innheimta sanngjarnar bætur,
uppgreiðslugjald, ef neytandi greiðir fyrir gjalddaga

Nei.

Leit í gagnasafni.
Ef lánsumsókn er hafnað á grundvelli leitar í
gagnagrunni skal lánveitandi upplýsa neytanda, þegar í
stað og honum að kostnaðarlausu, um niðurstöður
slíkrar leitar og veita nánari upplýsingar um
gagnagrunn sem leitað var í

Já.

Réttur til að fá drög að lánssamningi

Já.

5. Viðbótarupplýsingar ef um er að ræða fjarsölu á fjármálaþjónustu.
a) Varðandi lánveitanda
Fulltrúi lánveitanda
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Símanúmer
Tölvupóstfang
Veffang
b) Varðandi lánssamning
Réttur til að falla frá samningi nýttur
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Neytandi hefur 14 daga til að falla frá lánssamningi.
Fresturinn hefst þann dag sem lánssamningur er gerður.
Neytanda ber að tilkynna rekstraraðila um að fallið sé frá
lánssamningi á netfangið aktiva@aktiva.is

Ákvæði sem segir fyrir um þau lög sem gilda um
lánssamninginn og/eða þar til bæran dómstól

Um lánssamning þennan gilda lög um neytendalán og
lög um fjarsölu á fjármálamarkaði. Verði ágreiningur um
efni lánssamningsins sem aðilum tekst ekki að jafna má
leggja ágreining fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur.

Val á tungumáli

Íslenska

c) Varðandi úrlausn ágreiningsmála
Tilvist kerfis fyrir kvartanir og úrlausn mála utan réttar
og aðgangur að því

Neytandi getur skotið ágreiningi er varðar fjárhagslegar
kröfur og einkaréttarlega hagsmuni tengda
neytendalánum til úrskurðarnefndar um viðskipti við
fjármálafyrirtæki

