ALLMÄNNA VILLKOR LÅNELÖFTE

Du har valt att ansöka om ett lånelöfte hos oss på Ecster. Nedan vill vi i korthet informera om vad detta innebär.
Grundkrav
För att ansöka om ett lånelöfte måste du uppfylla ett antal
grundkrav.
• Du är minst 18 år.
• Du har en stadigvarande inkomst.
• Du saknar betalningsanmärkningar.
Allmänna villkor för lånelöfte
Kreditgivare:
Ecster AB, org.nr: 556993-2311, Box 2169, 103 14 Stockholm
Telefon: 08-701 46 00 (Växel)
Hemsida: www.ecster.se
Styrelsens säte: Stockholm
Lånelöfte
Lånelöftet kan bara användas vid köp hos säljföretag som
Ecster samarbetar med. Genom att bekräfta att du tagit
del av dessa villkor samtycker du till att säljföretag som
Ecster samarbetar med och som du kontaktar kan ta del av
ditt lånelöfte för att slutföra ditt köp.
Din ansökan om lånelöfte kommer att föranleda en sedvanlig kreditprövning, vilket bland annat innebär att Ecster
inhämtar kreditupplysning. Ett beviljat lånelöfte är giltigt en
månad från den dag det beviljades. Lånelöftet grundar sig

på de uppgifter om din ekonomi som du lämnar till oss i ansökan. Ecster förbehåller sig rätten att ompröva lånelöftet.
Det är först då kontraktet upprättas som de slutliga kreditvillkoren bestäms. Observera att det finns ett lagstadgat
krav på 20 % i kontantinsats när du finansierar ett köp med
avbetalning.
Ecster är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud,
myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott,
blockad eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad
gäller även om Ecster själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Ecster
om Ecster varit normalt aktsamt. Ecster ansvarar inte i
något fall för indirekt skada.
Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Ecster i samband med att
avtal ingås eller som registreras såsom förberedelse för
avtal (exempelvis kreditupplysning eller affärsbedömning)
databehandlas hos Ecster eller andra bolag som Ecster
samarbetar med. För att läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter gå till
www.ecster.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter.

Har du några frågor är du
välkommen att ringa oss på
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08-33 01 30

Kontakt
Ecster
Box 2169
SE-103 14 Stockholm
Kundservice: 08-701 46 67
ecster.se
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