
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 

Coop Mer 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter 

Kreditgivare 
Organisationsnummer  
Adress 
Telefon kundtjänst 
Webbadress  

MedMera Bank AB 
556091-5018     
Box 1121, 171 22 Solna 
0771-17 17 17 
www.coop.se                                                                                                

 

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten 

Typ av kredit 
 

Betal- och kreditkort med anslutning till MasterCards kortnätverk 
benämnt Coop Mer. 

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

Kreditutrymmet sätts efter en kreditvärdering baserad på det ansökta 
kreditbeloppet.  
 
100 000 kr är kortets övre kreditgräns. 

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

Krediten disponeras med ett betal- och kreditkort. Krediten kan börja 
användas efter att ansökan har beviljats och kortet har levererats . 
Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag 
som accepterar kortet i Sverige och utomlands. Det kan också 
användas för uttag av kontanter i miljöer, i Sverige och utomlands, där 
så medges. MedMera garanterar inte att inköp eller kontantuttag alltid 
kan ske hos anslutna försäljnings-/kontantuttagsställen.  

Kreditavtalets löptid Beviljat MasterCard Konto/kredit för MasterCard-kortet gäller från och 
med den dag krediten beviljas och löper till och med den 31 december 
det år då krediten beviljats (kredittiden). MedMera kan härefter 
medge förnyad kredittid med ett (1) kalenderår i taget. 

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

Finns det insatta medel på kortets konto räknas såväl köp som 
kontantuttag av från dem. Finns det inte några pengar på kontot så 
belastar köpen krediten.   
 
Betalas hela skulden när köpen faktureras utnyttjas den räntefria 
krediten som kan bli upp till 54 dagar beroende på när köpen gjordes.  
 
Betalas inte hela skulden måste minst 1/40 del av skuldsaldot (inkl 
ränta och avgifter) utjämnat till närmaste högre 100-tal kronor betalas. 
Ränta för den kvarstående skulden samt aviseringsavgift påförs nästa 
kontoutdrag/faktura.  
 
För alla typer av kontantuttag som görs mot krediten gäller att ränta 
beräknas från den dag uttaget gjordes och räknas fram till dess att 
skulden inklusive ränta är helt återbetald.   
   
Inbetalning avräknas skulden i följande ordning: ev inkassokostnader, 
avgifter, ränta och kapital. 

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

Vid beräkningen av den totala kostnaden för ett köp har följande 
antaganden använts: 
Köpsumma  10 000 kr 
Kreditränta 15,45% 
Kredittid 12 månader 
Årsavgift 348 kr 
Amortering köpsumman/11 månader plus räntor o avgifter 
Krediten är räntefri i upp till 54 dagar. 
 
När skulden är återbetald och ovanstående betalningar gjorts är 
kostnaden för köpet 1 322 kr. 
Beräkningen utgår från att det inte är t ex ett avgiftsbelagt 
kontantuttag. 
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3. Kreditkostnader 

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

15,45 % 
Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. Ränta beräknas dag för dag på 
alla typer av kontantuttag som görs mot krediten. Ränta beräknas dag 
för dag på aviserad kontoskuld från och med första dagen efter 
förfallodagen på belopp som inte kommit MedMera tillhanda och 
påförs nästkommande kontoutdrag/faktura. 

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.  

Vid   10 000 kr är den effektiva räntan 21,91% per år. 
Vid   15 000 kr är den effektiva räntan 19,99% per år. 
Vid   25 000 kr är den effektiva räntan 18,46% per år.  
Vid   50 000 kr är den effektiva räntan 17,31% per år. 
Vid 100 000 kr är den effektiva räntan 16,74% per år . 
 
Effektivräntan är räknad på en kredittid på 5 år. 
 

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den 
enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att 
Ingå avtal 
- 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 
Nej 

Härtill hörande kostnader - 
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att 
registrera både betalningstransaktioner och 
kreditutnyttjanden 

 
Ja 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel  
(t.ex. ett kreditkort)  

Kontantuttag i samband med köp i Coops butiker, s k cash back 0 kr 
Kontantuttag i automat oavsett land 0 kr 
Kontantuttag, s k cash advance, dvs. växling av valuta, uttag på t.ex. 
bank- och postkontor 2 % dock minst 40 kr 
Valutaväxlingspåslag 0% 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Årsavgift 348 kronor 
Årsavgift extrakort 0 kr per kort 
Ersättningskort 80 kr 
Aviseringsavgift 30 kr vid räntebärande skuld 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i  
samband med kreditavtalet  

MedMera har rätt att meddela en ändring av en avgift minst två 
månader innan ändringen ska börja gälla. Ändring som är till fördel för 
kredittagaren får tillämpas omedelbart.  
  
Om Kontohavaren inte godkänner ändringen får denne omedelbart 
och avgiftsfritt säga upp avtalet. 

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

Vid dröjsmål utgår ränta med kreditränta + 6 %.  
Påminnelseavgift 60 kr 
Kravbrev 180 kr 
Exekutiva kostnader tillkommer enligt lag. Vid betalplan vid inkasso 
tillkommer särskilda kostnader.   

 
 
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, kredittagaren har rätt att när som helst och utan kostnad återbetala 
krediten, helt eller delvis, i förtid. 

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid 
förtidsåterbetalning 

 
Nej 

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. 

MedMera inhämtar uppgifter från Upplysningscentralen AB vid 
genomförandet av kreditprövningen. De sänder en kopia av 
kreditupplysningen till kredittagaren. 
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Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information 
är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller 
strider mot allmän ordning och säkerhet. 

MedMera skickar därefter ett skriftligt beslut till kunden. 

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, avtalet utgörs av ansökan som finns på MedMeras hemsida coop.se 
där också aktuella produktvillkor finns att läsa.  

 

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster 
 
a) Beträffande kreditgivaren  
Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm 

www.fi.se 
b) Beträffande kreditavtalet  
Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela 

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

 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ 
eller behörig domstol 

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt och 
avgöras av svensk domstol. 

Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. 
c) Beträffande prövning  
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål 
och prövning utanför domstol. 
 

Vid tvist med MedMera har kredittagaren, utöver rätten att vända sig 
till klagomålsanvarig hos MedMera även möjlighet att vända sig till den 
kommunala konsumentvägledningen alternativt Konsumenternas 
Bank- och finansbyrå. Kredittagaren kan också vända sig till Allmänna 
Reklamationsnämnden (ARN) utöver allmän domstol för att få ärendet 
prövat. 
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