
VANLIGA FRÅGOR OM FAKTURERING

Köp med jämna rater
Ditt köp har indelats i återkommande månatliga jämna rater utan ränta. 
Antalet jämna rater avtalas med säljföretaget i samband med köpet. 
Avtalet om jämna rater gäller kampanjköp i säljföretaget. För övrig 
användning av krediten betalar du räntor och kostnader i enlighet med 
avtalsvillkoren.

1.
Då du har använt kredit utöver köp med jämna rater till andra köp, penningöverföringar eller 
kontantuttag:
• Minimiraten som du ska betala består av en månadsrat för köpet med jämna rater och dina andra köp med krediten 

enligt den valda amorteringsprocenten. 
• Fakturans totala slutsaldo omfattar alla transaktioner under faktureringsperioden (eventuella amorteringar, köp och 

månadsraten för köp med jämna rater). I slutsaldot ingår eventuella räntor och kostnader fram till fakturans förfal-
lodag, men ändå inte kommande ofakturerade månadsrater för köp med jämna rater eller köp med förfallodag som 
kan ändras.

• Om du vill återbetala dina köp med ränta helt och hållet, men lämna ditt/dina köp med jämna rater på kredit, 
använd denna summa när du betalar.

2. Om du gör en extra amortering på krediten och det finns bara ett köp med jämna rater på 
krediten:
• En extra amortering minskar köpet med jämna rater med en månadsrat i faktureringen månatligen fram till att den 

extra amortering som du gjort har använts.
• Om du har gjort den extra amorteringen med föregående faktura står det XX under minimiraten som du ska betala 

och då behöver du inte betala något under månaden i fråga.
• Under Fakturans totala slutsaldo syns en summa med minustecken då du i samband med den föregående fakturan 

har gjort en större amortering än minimiraten som krävs.

3. Om du gör en extra amortering på krediten och det finns flera köp med jämna rater på krediten:
• En extra amortering minskar varje köp som du gjort med jämna rater med en månadsrat i faktureringen månatligen 

fram till att den extra amortering som du gjort har använts.
• Om du har gjort den extra amorteringen med föregående faktura står det XX under minimiraten som du ska betala 

och då behöver du inte betala något under månaden i fråga.
• Under Fakturans totala slutsaldo syns en summa med minustecken då du i samband med den föregående fakturan 

har gjort en större amortering än minimiraten som krävs.

4. Om du gör en extra amortering på krediten som utöver köpet med jämna rater har andra köp, 
penningöverföringar eller kontantuttag:
• Den extra amorteringen minskar skuldsaldot enligt följande: 

1. räntan och kostnaderna på fakturan som eventuellt håller på att förfalla
2. månadsraten för köp med jämna rater
3. övriga köp, penningöverföringar eller kontantuttag med kortet i enlighet med den valda amorteringspro-

centen.
• Om det står XX under minimiraten som du ska betala, behöver du inte betala något under månaden i fråga.
• Under Fakturans totala slutsaldo syns en summa med minustecken då du i samband med den föregående fakturan 

har gjort en större amortering än minimiraten som krävs.
• Minimiraten som du ska betala består av en månadsrat för köpet med jämna rater och dina andra köp med krediten 

enligt den valda amorteringsprocenten.
• Fakturans totala slutsaldo omfattar alla transaktioner under faktureringsperioden (eventuella amorteringar, köp och 

månadsraten för köp med jämna rater). I slutsaldot ingår eventuella räntor och kostnader fram till fakturans förfal-
lodag, men ändå inte kommande ofakturerade. 
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