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823      170501

 103 14  Stockholm |Telefon 08-701      46  67

Kreditgivare. 
Ecster AB, Box 2169, 103 14 Stockholm, orgnr. 556993-2311, styrelsens säte Stockholm. Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag som har tillstånd att 
bedriva finansierings-rörelse. Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen, Box 7821,  103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. 
Kortutgivare är Svenska Handelsbanken AB (publ).

Reklamationer och kundklagomål
Vår policy när det gäller klagomål är att de ska behandlas effektivt och omsorgsfullt. Du har rätt att få ett sakligt och korrekt svar och du kan begära 
att få detskriftligt om du så önskar. Kontakta Kundservice på telefon 08-701 46 67 eller, Kundklagomålsansvarig, Box 2169, 103 14 Stockholm. Om 
du inte är nöjd med vårt beslut, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, som är en nämnd för alternativ tvistlösning, eller allmän 
domstol för att få ditt ärende prövat på nytt. Du kan även få svar på frågor samt information från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt 
Konsumenternas Försäkringsbyrå eller i förekommande fall från Konsumentvägledningen i din kommun.

Information om kontokredit
Kontokrediten kan innebära en påfrestning på den personliga ekonomin. Till beviljad kontokredit kopplas ett kort och du utnyttjar krediten genom att göra uttag 
eller köp med kortet. Krediten saknar i förväg fastställd slutbetalningsdag. Ecster aviserar månadsvis lägsta belopp att betala. De allmänna kontovillkoren ska 
bedömas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Ränta debiteras månadsvis i efterskott. I deallmänna villkoren för kontot finns bl a regler för betalningsansvar, hur 
räntan och avgifter för krediten kan justeras.

Ångerrätt och uppsägning av krediten
Distansavtalslagen ger dig rätt att inom två veckor från det att avtalet började gälla utnyttja din ångerrätt. Ångerrätten gäller enbart kreditavtalet och inte de 
enskilda transaktionerna på kontot som du har utfört eller som Ecster har utfört på din begäran. Du har även rätt att när som helst säga upp din kontokredit. 
Rätten att säga upp kontokrediten regleras i de allmänna kontovillkoren.

Ecsters noteringar. 
Produkt Beviljas (kr)

Datum Sign

Kontoavtal
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Övrigt

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Mobiltelefonnummer/Telefon bostad 

Årsinkomst

Arbetsgivare/egen rörelse, namn Anställning sedan – år och månad 

Telefon arbetsgivare (även riktnummer)

Önskad köpgräns (om jag inte fyller i beloppet blir min köpgräns 30 000 kr)

10 000 kr  50 000 kr   Annan, ..................... kr (max 100 000 kr)

Bekräftelse 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att ansökan föranleder 
sedvanlig kreditprövning, vilket bl a innebär att Ecster inhämtar kreditupplysning och eventuellt kontaktar 
min arbetsgivare. Villkor för Rädda Barnen Mastercard finns på raddabarnen.se (EC 8061 ST (ut 01)). Jag 
kan även beställa aktuella villkor hos Ecster per telefon 08-701 46 67. Fullstädiga villkor skickas även även 
tillsammans med kortet. I och med att jag sätter min namnteckning på mitt Rädda Barnen Mastercard och 
börjar använda kortet godkänner jag villkoren och förbinder mig att följa dessa.

Ort och datum

Underskrift sökande/kontohavare

Villkor: 2017-05-01   Årsavgift f n 195 kr. Administrativ avgift 0 kr. Årsränta upp till 60 dagar 0%. Kontantuttag f n 
3%, min 35kr. Vid utnyttjad kredit tillkommer: Årsränta f n 12,22%. Vid en fullt utnyttjad kredit om 10 000kr under 
12 månader blir totalt belopp att betala 10 755kr och den effektiva räntan 15,30 %
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Gör så här!
1. Fyll i uppgifterna här intill

2. Kom ihåg att skriva under 
din ansökan 

3. Skicka ansökan portofritt till: 
 Ecster
 Kundnummer 20677247 
110 02 Stockholm

4. Ditt kort kommer inom 
två veckor

E-postadress 




