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Del II, vedlegg 1 til produktvilkår Forutsigbar betaling - Standardiserte europeiske opplysninger 

om forbrukerkreditt (SEF-skjema) 
 
 

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler 

Kredittyter Steddi Payments AS 

Adresse Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingsdalen 

Telefonnummer 559 07 350 

E-postadresse firmapost@steddi.no / firmapost@betalservice.no 

Telefaksnummer N/A 

Nettadresse www.steddi.no / www.betalservice.no 

Hvis relevant:  

Kredittformidler  

Adresse  

Telefonnummer  

E-postadresse  

Telefaksnummer  

Nettadresse  

2. Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper 

Type kreditt Rammekreditt 
 
Forutsigbar betaling er en kredittjeneste for 

betalingsadministrasjon og jevn betaling av strøm- og 

nettleiekostnadene. Med tjenesten beregnes en forventet 

total årlig strømregning inkludert nettleie for en periode, 

basert på forhåndsfastsatte beregningsfaktorer. For kunder 

uten gjennomfakturering av nettleie tilbys tjenesten 

ekskludert nettleie. Totalsummen fordeles i like beløp som 

faktureres månedlig (“Månedsbeløpet”). Tjenesten kan i 

perioder innebære at Steddi Payments yter kreditt til 

kunden. Det påløper ikke rente på eventuell kreditt. 

Samlet kredittbeløp Inntil 30.000 kr 

Dette betyr taket eller de samlede 
summene som blir gjort tilgjengelig i 
henhold til kredittavtalen. 

 

Vilkår for utnyttelse av kreditten Kunden benytter kreditten periodevis i tilfeller der løpende 
strømkostnad overstiger Månedsbeløpet. 

Dette betyr hvordan og når pengene vil 
kunne benyttes. 

 

Kredittavtalens varighet Kredittavtalen løper til oppsigelse 
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Kunden benytter kreditten periodevis i 
tilfeller der løpende strømkostnad 
overstiger Månedsbeløpet. 

Kunden benytter og nedbetaler kreditten periodevis i tilfeller 
der løpende strømkostnad overstiger Månedsbeløpet, og 
motsatt. 

Det samlede beløpet som skal betales Kunden betaler et fast gebyr for tjenesten og et fastsatt 
Månedsbeløp. Månedsbeløpet avhenger av 
beregningsfaktorene, herunder kundens strømforbruk. Se 
grundigere skildring av tjenesten i produktvilkårene punkt 41 
Det påløper ikke rente ved eventuell benyttelse av kreditten. 

Dette betyr beløpet for lånt kapital pluss 
renter og eventuelle kostnader knyttet til 
kreditten. 

 

3. Kredittens kostnader 

Lånerenten eller eventuelt ulike 
lånerenter som får anvendelse på 
kredittavtalen 

Det påløper ikke renter ved benyttelse av kreditten 

Effektiv årlig rente (EÅR) Effektiv rente er beregnet i samsvar med 

finansavtaleforskriften § 1-4. Det belastes ikke rente på 

benyttet kreditt. Effektiv rente beregnes med faste gebyrer 

inkludert. Løpetid på kredittavtalen er ubegrenset og er 

derfor beregnet ut ifra en løpetid på tre måneder. 

 

Det er foretatt beregning av effektiv rente basert på at hele 

kredittbeløpet på maksimalt NOK 30 000 er benyttet, og 

basert på at et kredittbeløp på NOK 10 000 er benyttet. 

Dette for at kunden skal få et korrekt bilde av effektiv rente. 

Effektiv rente basert på at hele kredittrammen på 

NOK 30 000 er benyttet: 2,39 %. 

Effektiv rente basert på at kredittbeløp på 

NOK 10 000 er benyttet: 7,31 % 

Dette er de samlede kostnadene uttrykt 
som en årlig prosentandel av det samlede 
kredittbeløpet. 

Se skildring av totalkostnader over i punkt 2 

Den effektive årlige renten er tatt med 
her for å gjøre det enklere å 
sammenligne ulike tilbud. 

Se skildring av totalkostnader over i punkt 2 

Er det obligatorisk, for å oppnå kreditten 
eller for å oppnå denne på de vilkår og 
betingelser som blir markedsført, å 

 

– tegne en forsikringspolise som sikrer 
kreditten, eller 

Nei 

– inngå en annen kontrakt om 
tilleggstjenester? 

Ja; Strømavtale hos strømselskap Steddi Payments har 
inngått avtale med 
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Dersom kostnadene ved disse tjenestene 
ikke er kjent av kredittyter, skal de ikke 
inkluderes i den effektive årlige renten. 

 

Tilknyttede kostnader N/A 

Under hvilke betingelser de forannevnte 
kostnadene knyttet til kredittavtalen kan 
endres 

Endringsadgangen fremkommer i avtalevilkårene punkt 30. 

Kostnader i tilfelle av for sene betalinger Ved forsinket betaling innen forfallsdato vil 

forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. 

Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Steddi 

Payments benytter rentesatsen som er satt av 

Finansdepartementet. Det vil også tilkomme 

inndrivingskostnader hvis aktuelt. 

Manglende betalinger kan få alvorlige 
følger (f.eks. tvangssalg) og gjøre det 
vanskeligere å oppnå kreditt. 

 

4. Andre viktige rettslige aspekter 

Angrerett Ja 

En rett til å gå fra kredittavtalen innenfor 
et tidsrom på 14 kalenderdager. 

 

Tilbakebetaling før tiden Ja 

Kreditten kan når som helst betales 
tilbake før tiden, fullt ut eller delvis. 

 

Informasjonssøk i en database Ved inngåelse av avtalen samtykker kunden til at Steddi 

Payments kan foreta vurdering av kredittverdigheten 

kunden. Vurdering av kredittverdigheten skjer enten ved 

kredittvurdering gjennomført av kredittopplysningsforetaket 

Experian eller ved at Steddi Payments innhenter 

betalingshistorikk hos Selskapet. Ved kredittsjekk hos 

eksternt kredittopplysningsforetak mottar kunde 

gjenpartsbrev, fortrinnsvis elektronisk. Ved avslag eller 

avslutning av leveransen basert på kredittvurderingen vil 

kunde varsles skriftlig. 

Kredittyter må underrette forbrukeren 
umiddelbart og uten omkostninger om 
resultatet av et informasjonssøk i en 
database dersom en kredittsøknad blir 
avvist på grunnlag av et slikt 
informasjonssøk. Dette får ikke 
anvendelse dersom det er forbudt å gi 
slike opplysninger i henhold til 
Fellesskapets regelverk eller dersom 
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dette er i strid med målsettinger for 
offentlig orden eller sikkerhet. 

 

Rett til et utkast til kredittavtale Er vedlagt tilbud til kunde. Kredittavtalen er tilgjengelig på 
Mine Sider hos Selskapet. Kunde kan på anmodning også få 
tilsendt gjenpart av inngått avtale. 

En rett til på anmodning og uten 
omkostninger å få et eksemplar av 
utkastet til kredittavtale. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse 
dersom kredittyter på tidspunktet for 
anmodningen ikke er villig til å gå videre 
med inngåelse av kredittavtalen med 
forbrukeren. 

 

5. Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester 

a) Vedrørende kredittyter: Steddi Payments AS 

Tilsynsmyndighet Forbrukertilsynet, Postboks 2862 Kjørbekk 3702 Skien. 

b) Vedrørende kredittavtalen:  

Hvis relevant:  

Utøvelse av angreretten Angreretten kan utøves ved å sende skriftlig melding til 
Steddi Payments. Last ned angrerettsskjema 

Lovgivningen som kredittyter benytter 
som grunnlag for etablering av forholdet 
med forbrukeren før kredittkontrakten 
inngås 

Finansavtaleloven kapittel 5 

Klausuler om hvilken lovgivning og/eller 
domstol som er relevant for 
kredittavtalen 

Hordaland tingrett 

c) Vedrørende klageadgang:  

Hvorvidt det foreligger og er tilgang til en 
utenrettslig klage- og erstatningsordning 

Dersom kunde har innsigelser til sitt kundeforhold rettes 
henvendelse i første rekke til kundeservice. 
Dersom saken ikke løses i minnelighet kan kunde rette 
henvendelse til Forbrukertilsynet. 

 

https://www.steddi.no/globalassets/dokumenter/angrerettskjema-steddi.pdf

