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1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
Kreditgivare  
Adress  
Telefon 
E-post 
Webbadress

Leep AB 
Kalendegatan 10, 211 35 Malmö 
0731-56 96 00 
kontakt@leep.se 
leep.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kredit Avbetalningskredit med rak amortering
Det sammanlagda kreditbeloppet  
Beloppet är ett representativt exempel. Det faktiska 
beloppet återfinns i kreditavtalet

Det sammanlagda kreditbeloppet utgörs av den summa köpet uppgår till den 
summa som anges i det kreditavtal som upprättas. I denna blankett anges 
information om delbetalningskredit utifrån två exempelbelopp:  
a) Exempelbelopp 24 500 kr, ränta 0%, fakturaavgift 50 kr och löptid 18 

månader. 
b) Exempelbelopp 119 200 kr, ränta 5%, fakturaavgift och löptid 72 månader

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

För betalning av utbildning och/eller tillhörande utrustningskit hos långivaren Leep 
AB.

Kreditavtalets löptid Löptid är mellan 6 månader och 72 månader (6 år). Möjlig löptid beror på 
kreditens storlek 
- Kredit under 15 000 kr max löptid 12 månader 
- Kredit mellan 15 000 - 40 000 kr max löptid 24 månader 
- Kredit över 100 000 kr max löptid 72 månader

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning 
dessa ska fördelas

Betalning avräknas i följande ordning: ränta, avgifter och amortering.Rak 
amortering.

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

Exempel a) och b) enligt ovan: 
a) Exempelbelopp 24 500 kr, ränta 0%, fakturaavgift 50 kr och löptid 18 

månader. Totalt att betala 25 400 kr. 
b) Exempelbelopp 119 200 kr, ränta 5%, fakturaavgift och löptid 72 månader (6 

år). Totalt att betala 140 928 kr.
I tillämpliga fall:  
Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en 
vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av 
specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst  
Varans/tjänstens namn  
Kontantpris

Krediten är kopplad till köp av utbildning och/eller tillhörande utrustningskit hos 
Leep AB. Kontantpris för tjänsten/varan är enligt exempel a och b ovan:  
a) kontantpris 24 500 kr 
b) kontantpris 149 000 kr, vilket efter 20% kontantinsats ger 119 200 kr att 

delbetala.
I tillämpliga fall:  
Begärda säkerheter  
Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska 
ställas i samband med kreditavtalet.

Kredit under 40 000 kr utan särskild säkerhet men kan i individuella fall vara 
förenat med krav på borgensman. Kredit över 40 000 kr krav på borgensman. För 
samtliga krediter görs kreditbedömning via exempelvis UC av låntagare och i 
förekommande fall borgensman.

I tillämpliga fall:  
Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av 
kapitalet.

Ej tillämpbart

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

Kreditränta är 0% för krediter under 40 000 kr. 
För kredit över 40 000 kr är krediträntan 5%. 

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.

Enligt ovan angivna exempel är den effektiva räntan för exempel a) 4,7% och 
exempel b) 6,1%

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  

— någon annan kompletterande tjänst?  
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av 
kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva 
räntan.

Nej

Härtill hörande kostnader Ej tillämpbart
I tillämpliga fall:  
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att 
registrera både betalningstransaktioner och 
kreditutnyttjanden

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:  
Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel 
(t.ex. ett kreditkort)

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:  
Andra kostnader i samband med kreditavtalet

Ej tillämpbart



Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 

(rev 181113)

4. Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt 
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 
kalenderdagar.

Ja

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

Ja, krediten kan återbetalas helt eller delvis i förskott utan särskild avgift eller annan 
tillkommande kostnad.

I tillämpliga fall:  
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid 
förtidsåterbetalning

Ej tillämpbart

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 eller 
strider mot allmän ordning och säkerhet.

Kreditgivaren gör kreditkontroll av kredittagare och i förekommande fall av 
borgensman görs via externt kreditupplysningsföretag, exempelvis UC.     

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.

Kontakta Leep AB på kontakt@leep.se

I tillämpliga fall:  
Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som 
uppkommit innan avtalet ingåtts

Ej tillämpbart

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren

I tillämpliga fall:  
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är 
bosatt

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall: 
Registrering

Kreditgivaren Leep AB är registret hos Bolagsverket med organisationsnummer 
556686-1349.

I tillämpliga fall:  
Den berörda tillsynsmyndigheten

Ej tillämpbart

       b) Beträffande kreditavtalet
I tillämpliga fall:  
Utnyttjande av ångerrätten

Enligt konsumentkreditlagen har du som kredittagare ångerrätt för kreditavtalet, 
ångerfristen är 14 dagar och räknas från när du fått kreditavtalet, eller vid digital 
signatur, signerat kreditavtalet.  
Vill du utnyttja din ångerrätt ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om 
ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). För att 
hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du 
tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Skicka ditt meddelande till Leep 
AB, Kalendegatan 10, 211 35 Malmö. Eller mejla till kontakt@leep.se. 
Konsumentverket har tagit fram en standardblankett för utnyttjande av ångerrätt. Du 
kan använda det formuläret men måste inte använda det. Formuläret finns att ladda 
ner på Konsumentverkets hemsida (konsumentverket.se). 
Denna kredit kan alltid sägas upp närhelst kredittagaren önskar och utan att 
kostnader tillkommer.

I tillämpliga fall:  
Den lagstiftning som kreditgivaren använt som 
grundval för att upprätta förbindelser med dig innan 
kreditavtalet ingicks

Konsumentkreditlagen samt Lag om distansavtal

I tillämpliga fall:  
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ 
eller behörig domstol

Tvist rörande kreditavtalet avgörs i första hand vid Malmö Tingsrätt. 

I tillämpliga fall:  
Språkordning

Ej tillämpbart

      c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål 
och prövning utanför domstol

Vid tvist med kredittagaren kan kredittagaren även få avtalet prövat utanför domstol, 
t ex Allmänna Reklamationsnämnden som går att nå på www.arn.se

I tillämpliga fall:  
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i 
samband med kreditavtalet

Ej tillämpbart

I tillämpliga fall:  
Skyldighet att betala notariatsavgifter

Ej tillämpbart

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

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte görs i tid ska kredittagaren betala 
dröjsmålsränta enligt lag på förfallet belopp tills dess betalning sker. Kreditgivaren 
har rätt att till beloppet lägga påminnelseavgift om 50 kr. §Kredittagaren ska 
därutöver ersätta kreditgivaren för kostnader för att bevaka och driva in fordran om 
så  krävs.  
Vid upprepad utebliven betalning upphör kreditavtalet att gälla och hela krediten 
samt ansamlade räntor och avgifter förfaller till omgående betalning.
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