PRECONTRACTUELE KREDIETINFORMATIE
Europese Standaardinformatie inzake consumptief krediet
1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet
Aanbieder van krediet
Saldodipje S.L.
Adres

Avenida de Brasil, nr. 17, 10, F&G, 28020 Madrid, Spanje.

Webadres

www.ferratum.nl, www.saldodipje.nl

2. Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het kredietproduct
Het soort krediet
Korte termijn lening (vaste bedrag).

Het totale kredietbedrag
Bedoeld wordt het plafond of de som van alle
bedragen die op grond van een
kredietovereenkomst beschikbaar worden gesteld.

€ 100,00

De voorwaarden voor kredietopneming
Bedoeld worden het tijdstip en de wijze waarop u
het geld zal ontvangen.

Het krediet zal aan u verstrekt worden door het
totale kredietbedrag over te maken op de door u
aangegeven bankrekening, zodra wij uw aanvraag
geaccepteerd hebben en de kredietovereenkomst
hebben ondertekend.

De duur van de kredietovereenkomst

30 dagen

Termijnen en, in voorkomend geval, de volgorde
waarin de termijnen worden toegerekend

U dient in één keer het totaal verschuldigde
kredietbedrag
vermeerderd
met
de
kredietvergoeding, samen € 101,08 te betalen na
30 dagen.

Van u ontvangen betalingen worden op de
volgende wijze toegewezen:
(1) eventuele kosten en achterstallige betalingen,
(2) vergoedingen, (3) rente, (4) betaling van het
kapitaal.

Totaal door u te betalen bedrag
Bedoeld wordt het bedrag van het geleende
kapitaal, vermeerderd met de rente en eventuele
kosten in verband met uw krediet.

Het totale bedrag dat u dient te betalen is het totale
kredietbedrag, vermeerderd met rente en alle
kosten. Het totale bedrag is € 101,08

Gevraagde zekerheden
Beschrijving van de door u in verband met de
kredietovereenkomst te verstrekken zekerheden.

Voor het verkrijgen van krediet dient u te
beschikken over een door een garantiegever
verstrekte garantie ter waarborging van het
kredietbedrag en eventuele uitstaande
betalingsverplichtingen die onder de
kredietovereenkomst verschuldigd zijn, waarbij de
garantiegever voldoet aan de ons gestelde
voorwaarden.
De garantiegever is een persoonlijke
garantiegever (bijvoorbeeld een familielid of een
vriend) en deze persoonlijke garantiegever mag
niet:
(a)

uzelf zijn (u kunt niet garant staan voor uw
eigen overeenkomst met ons;

(b)

een krediet bij ons hebben; of

(c)
reeds persoonlijke garantiegever zijn voor
een andere overeenkomst met ons.
Daarnaast moet de garantiegever aan de door ons
gestelde voorwaarden voldoen, zoals opgenomen
in de garantieovereenkomst.

3. Kosten van het krediet
De debetrentevoet of, indien van toepassing, de
verschillende debetrentevoeten die van
toepassing zijn op de kredietovereenkomst

13,99% per jaar (vast).

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks
percentage van het totale kredietbedrag.
Aan de hand van het JKP kunt u verschillende
aanbiedingen onderling beter vergelijken.

13,99% JKP (vast).

Is het, met het oog op het verkrijgen van het
krediet, in voorkomend geval op de geadverteerde
voorwaarden, verplicht om
— een verzekering ter waarborging van het Nee.
krediet af te nemen, of
— een andere overeenkomst voor nevendiensten Nee,
te sluiten?
Indien de kosten van deze diensten de aanbieder
van krediet niet bekend zijn, worden zij niet in het
JKP opgenomen.

Met het krediet verbonden kosten
Het aanhouden van een of meer rekeningen is
vereist voor de boeking van zowel betalingen
als kredietopnemingen

Voorwaarden waaronder de hierboven genoemde
aan de kredietovereenkomst verbonden kosten
voor wijziging vatbaar zijn.

Het kan zijn dat uw bank kosten in rekening
brengt voor het aanhouden van een
bankrekening.

Kosten in het geval van betalingsachterstand
Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor u hebben
(bijvoorbeeld gedwongen verkoop) en
kredietverkrijging bemoeilijken.

Voor niet-tijdige betalingen zal u, na een
ingebrekestelling met daarin een uiterste
betaaldatum te hebben ontvangen,
vertragingsrente in rekening gebracht worden
tegen een rentevoet van 13,99% rentevoet
invoegen - zijnde niet hoger dan de rentevoet
onder de overeenkomst per dag over het
volledige uitstaande bedrag.
Niet-tijdige betalingen kunnen met zich
meebrengen dat:
• u extra rente moet betalen
• uw kredietstatus geschaad wordt,
waardoor het verkrijgen van krediet
moeilijker of duurder wordt
• er juridische stappen tegen u
en/of de garantiegever)
ondernomen kunnen worden.

4. Overige juridische aspecten die van belang zijn
Herroepingsrecht
Ja, u hebt het recht de kredietovereenkomst
binnen een periode van 14 dagen te herroepen.

Vervroegde aflossing

U hebt te allen tijde het recht het krediet volledig
of gedeeltelijk vervroegd af te betalen.

Raadpleging van een gegevensbank

Indien wij uw kredietaanvraag afwijzen op basis
van een raadpleging van een
kredietinformatiebureau, zullen wij u onverwijld
en kosteloos op de hoogte stellen van de
resultaten van deze raadpleging en u voorzien
van de contactgegevens van het
kredietinformatiebureau dat is geraadpleegd.

Recht om een ontwerpkredietovereenkomst te
ontvangen

U kunt een exemplaar van de
ontwerpkredietovereenkomst aanvragen door
contact met ons op te nemen. Dit exemplaar
zullen wij u kosteloos per email verstrekken,
tenzij wij, op het moment van het verzoek, niet
bereid zijn de kredietovereenkomst
daadwerkelijk met u te sluiten.

5. Aanvullende gegevens in geval van de verkoop op afstand van financiële diensten
(a) betreffende de aanbieder van krediet
Registratie

Saldodipje S.L. geregistreerd in het
handelsregister onder nummer: C.I.F.:
B92941558
Avenida de Brasil, nr. 17, 10, F&G,
28020 Madrid, Spanje.
klantenservice@saldodipje.nl
www.ferratum.nl.

(b) betreffende de kredietovereenkomst
Uitoefening van het herroepingsrecht

U hebt het recht om de kredietovereenkomst te
herroepen binnen 14 kalenderdagen na de dag
waarop wij u een exemplaar van de
kredietovereenkomst verstrekt hebben. U dient
per e-mail een verzoek te mailen naar:
klantenservice@saldodipje.nl
U betaalt geen extra kosten voor de herroeping,
met uitzondering van rente over de periode
tussen de datum waarop het krediet werd
verstrekt en de datum waarop het werd
terugbetaald aan Saldodipje S.L.
De ontbinding van de kredietovereenkomst
brengt mee dat u niet langer verplicht bent om
een garantiegever te hebben.
Als u het herroepingsrecht niet uitoefent bent u
gebonden aan de kredietovereenkomst en
dient er een garantiegever te zijn voor uw
krediet.

De wetgeving die door de aanbieder van krediet
wordt gebruikt als grondslag voor de
totstandbrenging van betrekkingen met u
voorafgaand aan het sluiten van de
kredietovereenkomst

Wet 16/2011, 24 juni, inzake
kredietovereenkomsten voor particuliere
klanten (Ley 16/2011, de 24 de junio, de
contratos de crédito al consumo);
Wet 22/2007, 11 juli, inzake marketing op
afstand van financiële diensten aan particuliere
klanten (Ley 22/2007, 11 juli, sobre
comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores); en
Koninklijk wetgevingsbesluit 1/2007, 16
november, tot goedkeuring van de herziene
tekst van de algemene wet voor de verdediging
van het consumentenrecht en andere nadere
reglementen (Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias).

Clausule inzake het op de kredietovereenkomst
van toepassing zijnde recht en/of de bevoegde
rechter

Onze rechtsverhouding wordt beheerst door en
dient geïnterpreteerd te worden overeenkomstig
het recht van Spanje.
De rechters van Spanje hebben een nietexclusieve bevoegdheid met betrekking tot
eventuele geschillen.

Taalregeling

Informatie en contractvoorwaarden worden
verstrekt in het Nederlands. Wij zullen voor de
duur van de kredietovereenkomst communiceren
in het Nederlands en/of in het Engels.

(c) betreffende beroepsprocedures
Bestaan van en toegang tot buitengerechtelijke
klachten- en beroepsprocedures

Indien u een klacht hebt, dan kunt u een
e-mail sturen naar:
klachtenregeling@saldidipje.nl
Indien de klacht niet wordt opgelost, kunt u uw
klacht voorleggen aan het consumentenservice
bureau (Customer Service Department) met adres
Apartado de correos 050626 28080 Madrid
E-mail: defensordelcliente@ceca.es
Indien de klacht dan niet naar tevredenheid wordt
opgelost bij het consumentenservice bureau, dan
kunt u uw klacht voorleggen bij de Bank of Spain
met adres: C/ Alcalá 48, 28014 Madrid.
U kunt u uw klacht ook voorleggen via het
Europees Platform Online Geschillenbeslechting.
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