
Finansiering og betalingsutsettelse med Handlekonto kan du utsette betalingen eller dele opp 
betalingen og betale litt hver måned. Velg "Finansiering" som betalingsmiddel på samme 
måte som kortbetaling. Du kan signere lånekontrakten med Bank ID. 

 
Fordelen med å velge BankID som signeringsmåte:  

• Du kan signere elektronisk med BankID som du benytter ved innlogging i nettbank. 
• Din bestilling effektueres når du har signert lånedokumentene online 
• Sikker signering 

Kontokreditten tilbys via GE Money Bank og kredittvurdering gjøres umiddelbart ved 
søknad. 
 
Kontobetingelser 

• Kontokreditt inntil kr 50 000 
• Månedsrente 1,75 % 
• Nominell rente 21,0 % p.a. 
• Periodegebyr kr 45 
• Periodegebyr kr 0 ved saldo under kr 1 000 
• Etableringsgebyr kr 0 
• Gebyr minibank kr 20 + 1 % av uttaksbeløp 
• Gebyr varekjøp kr 0 
• Årlig gebyr kr 0 
• Gebyr skranke kr 45 
• Manuell overførsel via Kundeservice kr 25 
• Maks uttak i minibank pr. 7 dager kr 9 000 
• Omregningsavgift valutatransaksjoner: 1,75 % av transaksjonsbeløp 

Minste månedlige betalingsbeløp er 3 % av det du skylder, begrenset nedad til kr 199. 
Eksempel (tar utgangspunkt i løpetid 12 mnd, 10 varekjøp à kr 1 000 og 1 kontantuttak à kr 1 
000 i Norge, 3 varekjøp à kr 1 000 og 1 kontantuttak à kr 1 000 i utland): Eff. rente 33,01 %, 
kr 15 000 o/12 mnd, totalt kr 17 439. 

Eksempler på kontantpris, kredittkjøpspris og månedlig nedbetaling ved 12 og 24 måneder 
ved kjøp av varer med Handlekonto. 

Kontantpris	   Kredittkjøpspris	   Månedlig	  betaling	  

	  
12	  mnd.	   24	  mnd.	   12	  mnd.	   24	  mnd.	  

3000	   3767	  
	  

314	  
	  5000	   6044	   7135	   504	   297	  

10000	   11673	   13376	   973	   557	  
20000	   22887	   25745	   1907	   1073	  
50000	   56408	   62743	   4701	   2614	  

	   	   	   	   	  
Vi minner om at lang betalingstid med lave månedsbeløp kan gi høye kredittkostnader. 
 



Produktet reguleres av finansavtaleloven. Renter, gebyr og andre kostnader kan endres med 6 ukers 
skriftlig varsel  

Fullstendige vilkår for avtale om Forbrukslån finnes i avtalen, på www.gemoney.no, og kan fås ved 
henvendelse til GE Money Bank. 

 

Kriterier for studentfinansiering 

• For å opprette Studentkonto må Studenten ringe Apple på telefon 800 33 034 
• Maks. kredittgrense 25.000 kr 
• Ingen kredittkort tilsendes - kun en kontokredittordning 
• Studier i Norge. Alder fra 18 år. Norsk statsborger, eller dokumentasjon på innvilget 

lån i Statens lånekasse. Utenlandsk statsborger må ha oppholdt seg i Norge i minst 3 år 
• Inntil 100 % finansiering på Studentkonto. 
• Studenten må ha inntekt på minst kr 20 000 for å få kredittgrense over kr 10 000 
• Studentkonto har ingen produktbegrensning 
• Studentkonto er ment til studenter som tar høyere utdanning ved universitet/ høyskole. 

(Folkehøyskole, 3 årig videregående, kortere kurs og aftenskole regnes ikke som 
universitet eller høyskole) 

• Studenten må legge ved kopi av studentbevis, (studentkort m/kvittering for betalt 
semesteravgift) 

• Nye studenter må fremvise brev som viser at de er kommet inn på 
universitet/høyskole. Gyldig kun én uke etter semesterstart 

• Studenten kan benytte 2 betalingsfrie måneder i året. Dette må avtales direkte med GE 
Money Bank, og kan ikke være 2 måneder etter hverandre 

• Eget søknadsskjema eller elektronisk søknadsbehandling 
• Studenten/søker får innvilget en kredittgrense. Denne kredittgrensen vil være noe 

høyere enn kjøpsbeløpet. Det gis anledning til gjenkjøp hos den butikk der kunden 
opprettet kontoen, dersom kontoen er overholdt i henhold til avtalen 

• NB: apple.no forbeholder seg retten til å kansellere søknad og ordre dersom det er gått 
en periode på 14 dager fra ordre og finansieringssøknad ble opprettet. Ta kontakt med 
vårt kundesenter dersom du etter denne periode allikevel ønsker å gjennomføre ordren. 


