
 

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Telefon bostad (även riktnummer)

Arbetsgivare/egen rörelse, namn           Årsinkomst

Anställning sedan – år och månad   Telefon arbetsgivare (även riktnummer)

E-post

Bekräftelse 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att ansökan föranleder 
sedvanlig kreditprövning, vilket bl a innebär att Handelsbanken Finans inhämtar kreditupplysning och  
eventuellt kontaktar min arbetsgivare. Jag tagit del av/godkänt villkoren (ut 24) för AIK MasterCard på  
aikfotboll.se och förbinder mig att följa dessa. Jag kan även beställa aktuella villkor hos Handelsbanken  
Finans AB per telefon 08-701 46 67. Fullständiga villkor skickas tillsammans med kortet.

Ort och datum

Underskrift sökande/kontohavare

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

15 000 kr  20 000 kr   Annan ............................ kr (max 100 000 kr)

AIK MasterCard

Handelsbanken Finans noteringar.

Produkt Beviljas (kr)

Datum Sign

Kontoavtal

Övrigt

9 7 5 2 2 3

Basvillkor per 120101
Årsavgift f n 195 kr. Administrativ avgift 0 kr. Årsränta upp till 60 dagar 0 %. Kontantuttag 2 %, min 30 kr. Vid 
utnyttjad kredit tillkommer: Årsränta f n 16,30 %. Effektiv ränta 20,09 % vid en utnyttjad kredit på 10 000 kr enligt 
Konsumentverkets riktlinjer.

Gör så här:
1. Fyll i uppgifterna här intill
2. Skriv ut och glöm inte att skriva under
3. Skicka ansökan portofritt till:
 Handelsbanken Finans 
 110 512 912
 Frisvar Säljfinans
 110 00 Stockholm
4. Ditt kort kommer inom två veckor

1234 5678 9012 3456
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Allmänt om Handelsbanken Finans (HF)
Handelsbanken Finans AB (publ) är ett helägt dotter-
bolag till Svenska Handelsbanken AB (publ).
Org.nr  556041-0843. styrelsens säte Stockholm. Adress: 
106 35  Stockholm. Finansinspektionen är tillsyningsmyn-
dighet för HF. HF är verksamt inom bl a slutkundsfinan-
siering via återförsäljare och andra utvalda samarbets-
partners. Har du frågor eller klagomål går det bra att 
kontakta kundtjänst på telefon 08-701 46 67 eller ”HF, 
Klagomålsansvarig, 106 35  Stockholm”. Eventuella tvister 
angående avtalet kan prövas av Allmänna Reklamations-
nämnden eller behörig svensk domstol.

Information om kontokredit
Kontokrediten kan innebära en påfrestning på den per-
sonliga ekonomin. Till beviljad kontokredit kopplas ett kort 
och du utnyttjar krediten genom att göra uttag eller köp 
med kortet. Krediten är revolverande och saknar i förväg 
fastställd slutbetalningsdag. HF aviserar månadsvis lägsta 
belopp att betala. I de allmänna villkoren för kontot finns 
bl a regler för betalningsansvar, hur räntan och avgifter för 
krediten kan justeras. Ränta debiteras månadsvis i efter-
skott. De allmänna kontovillkoren ska bedömas och tolkas 
i enlighet med svensk rätt. All kommunikation rörande 
avtalet kommer att ske på svenska.

Ångerrätt och uppsägning av krediten
Distans- och hemförsäljningslagen 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 
på din begäran. Du har även rätt att när som helst säga 
upp din kontokredit. HFs rätt att säga upp kontokrediten 
regleras i de allmänna kontovillkoren.
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