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1. PARTER 

Parterne er Avarda en del av TF Bank AB, CVR. nr 556158-1041, Box 947, SE-501 10 Borås 
(”Banken”) og dig som forbruger (”Kredittager”) som har valgt betaling mod Faktura, Månedlige 
Faktura eller via Konto før køb af varer hos for- handlere, som samarbejder med Banken 
(”Forhandleren”). Banken er kreditgiver og er registreret til at drive bankvirksomhed i henhold 
til den svenske loven om bank-och finansieringsrörelse. Banken henhører under Svenske 
Finansinspektionens tilsyn med adresse Box 7821, SE-103 97 Stockholm. Banken er 
endvidere registreret hos Finanstilsynet i Danmark. 

2. GENERELT 
Nærværende kreditvilkår gælder ved Kredittagers valg af betaling mod faktura (”Faktura”) eller 
for betaling via konto (”Konto”), som defineret under punkt 4 og 5 nedenfor. Ved at vælge at 
betale for køb af varer hos Banken ved betaling mod faktura eller betaling via konto, indgår 
Kreditager således en kreditaftale med Banken på de vilkår, der er anført i nærværende 
kreditvilkår. 

3. ANSØGNING OG OG KREDITVURDERING 
3.1 Kredittager ansøger om kredit i form af enten betalingsmuligheden Faktura eller Konto 
(her- efter fælles ”Kredit”) ved at vælge en af disse betalingsmuligheder, når de køber varer 
hos For- handleren. Det er en betingelse for, at en Kredittager kan ansøge om Kredit, at 
Kredittager, (i) på tidspunktet for ansøgningen, som anført ovenfor i dette afsnit, er myndig i 
Danmark, (ii) at Kredit- tager har en fast indkomst eller er berettiget til pension samt (iii) at 
levering af varer fra Forhandler til Kredittager sker til Kredittagers folkeregisteradresse. 
3.2 Banken foretager sædvanlig kreditvurdering af Kredittager og forbeholder sig retten til at 
indhente kreditoplysninger hos Kredittager med henblik på Kredittagers kreditvurdering samt 
verificering af identitet. Banken opstiller en kreditgrænse op til hvilket beløb køb på kredit kan 
foretages af Kredittager, dog maksimum i alt 10 000 kr. Banken kan til enhver tid afvise at yde 
Kredit til Kredittager, såfremt Kredittager ikke opnår den for Banken ønskede 
kreditvurdering. Såfremt Banken afviser at yde Kredittager Kredit, har Kredittager ret til at 
indhente oplysninger fra Banken om årsagen hertil. 

4. FAKTURA 
4.1 Faktura 
Ved betaling mod Faktura yder Banken Kredittager 30 dages rentefri kredit (løbe- tid), 
Banken sender fakturaen efter levering. Kredittagers betaling i henhold til fakturaen skal være 
Banken i hænde senest på forfaldsdato, der fremgår på den fremsendte faktura. Fakturagebyr 
opkræves i henhold til oplysninger i forbindelse med dit køb. Hvis Kredittageren betaler sin 
faktura inden forfaldsdatoen, påføres Kredit- tager ikke yderligere omkostninger eller gebyrer. 
Ved for sen betaling, debiteres et rykkergebyr (p.t. 100 kr.). Hvis ikke beløbet i henhold til såvel 
fakturaen og gebyrer betales inden for den i rykkerskrivelsen angivne tidsfrist, overgår 
fakturabeløbet til at omfattes af vilkårene for Konto, som defineret i punkt 5. Kredittageren 
kan også selv vælge at skifte til vilkårene for Konto, ved at på tidspunktet for fakturaens 
forfaldsdato kun betale minimumsbeløbet angivet på fakturaen. 

5. KONTO 
5.1 Generelt 
Kontoen fungerer som en kassekredit, som løber på ubestemt tid og indebærer, at 
Kredittageren får kreditfacilitet til at betale i forbindelse med køb hos Forhandleren. Banken 
forbeholder sig retten til, før hvert nyt køb som Kredittager foretager hos For- handleren, at 
foretage en ny kreditvurdering, som beskrevet i punkt 3 ovenfor. Ændres forudsæt- ningerne 
for kontokreditten er Banken berettiget til at ændre den tidligere bevilgede kreditgrænse til et 
niveau, som Banken synes passende, dog maksimalt op til den maksimale kreditgrænse. 
5.2 Renter og afgifter 
Der påløber renter på kontoen i henhold til en nominel rentesats på 24,95% pro anno. Renten 
beregnes til enhver tid på det udestående kreditbeløb. Renten tilføjes til saldoen månedligt. 
Den effektive rente, beregnet ved et kreditbeløb på 10 000 kr. med afbetaling i 12 måneder er 
aktuelt 24,95% pro anno (ÅOP). Kredittagers totale kreditomkostning (inkl. renter og afgifter) 
for oven- stående eksempel bliver 11 403 kr. Banken opkræver et månedligt administrationsgebyr 
(p.t. 0 kr). Hvis betalingen ikke sker inden for den angivne frist, vil Kredittageren pålægges et 
rykkergebyr (stort 100 kr). Hvis der er grundlag herfor, og det i konkrete tilfælde skønnes 
nødvendigt, pålægges inkassogebyrer i henhold til den til enhver tid gældende 
inkassolovgivning. For øgede administra- tive omkostninger, som ikke er afhængig af Banken, 
der er anmodet om af kredittager, er Banken berettiget til at opkræve et administrationsgebyr 
(p.t. stort 49 kr.). Banken har ret til at ændre gebyrenes størrelse med den begrundelse, at de 
skal dække ændringer i omkostninger for ge- byrene. Banken giver Kredittager meddelelse 
Kredittager i tilfælde af sådanne gebyrændringer. Kredittager kan endvidere til enhver tid 
anmode Banken om oplysning af størrelsen på et gebyr. Hvis Kredittager ikke betaler Banken 
de forfaldne renter og gebyrer en given måned senest på forfaldsdatoen tillægges disse beløb 
det totale kreditbeløb, hvorefter ethvert udestående kredit- beløb inklusiv renter og afgifter, som 
er forfaldne til betaling, renteberegnes. 
5.3 Renteændringer 
Banken kan ændre rentesatsen for kontokreditten i den udstrækning dette skyldes (i) 
kreditpolitik- kens beslutning, (ii) ændrede låneomkostninger for Banken, eller (iii) ændrede 
omkostninger, som Banken ikke kunne forudse på tidspunktet for kreditaftalens indgåelse. 
Banken giver Kredittager meddelelse om renteændringer inden renteændringens ikrafttræden 
ved brev, som beskrevet i punkt 13. 
5.4 Betaling 
Kredittagers betaling til Banken skal ske månedligt til det af Banken angivne kontonummer og 
skal være Banken i hænde senest på forfaldsdatoen hver måned. Det har ingen indflydelse på 
Kredittagers betalingsforpligtelse, hvis Kredittager ved en fejl ikke modtager et af de 
betalingskort, som månedligt fremsendes af Banken. Beløbet, der skal betales af Kredtittager 
består af en amor- tiseringsdel, en rentedel og i visse tilfælde en gebyrdel. Afregning på 
Kredittagers kontokredit sker først i ikke-betalte månedlige beløb hidrørende fra ikke-betalte 
gebyrer, renter og amortisering på udestående gæld. Herefter afskrives på hovedkreditten.  
Banken fremsender medio hver måned en betalingsinstruktion, indeholdende oplysning om det 
laveste beløb Kredittager kan betale pr. måned. Det laveste beløb beregnes således, at 
kreditbeløbet bliver tilbagebetalt på det antal måneder, som angives i ansøgningen, dog 
mindst 70 kr. pr. måned. 
5.5 Betalingsfri måned 
Hvis indbetalinger betales rettidigt og Kredittageren i øvrigt overholder nærværende kreditvilkår 
fire (4) måneder i træk, har Kredittageren ret til en afdragsfri måned. At en måned er afdragsfri 
har ingen indflydelse på renter, gebyrer mv. Afdragsfri måned kan ikke bevilges to (2) måneder 
i træk. Renter og afgifter for den afdragsfri måned tillægges kontokreditten og udnyttelsen af 
betalingsfri måned forlænger tilbagebetalingstiden. 

6. REKLAMATION OG INDVENDNINGER VED KREDITKØB 
Afdrag på Kredittagers gæld kan alene ske med frigørende virkning ved betalinger til det af 
Banken angivne kontonummer. Dette påvirkes ikke af aftaler med Forhandleren. I tilfælde af,at 
Kre- dittageren fremsætter reklamationer eller gør andre indsigelser, mod et produkt, der er 
betalt med kreditten, bør Kredittager henvende sig direkte til Forhandleren herom. 

7. OPSIGELSE OG FORUDBETALING 
7.1 Kredittageren kan til enhver tid opsige kreditaftalen (Kreditten) mod indfrielse af hele sin 
gæld til Banken, inklusive samtlige renter og/eller gebyrer per opgørelsesdato, uden hensyn til 
opsi- gelsesvarsel. Banken kan opsige kreditaftalen skriftligt med to (2) måneders 
opsigelsesvarsel. 
7.2 Nærværende kreditvilkår og derved kreditaftalen mellem Kredittager og Banken er, at anse 
som misligholdt, såfremt en af følgende omstændigheder, benævnt a-d, foreligger: a) hvis 
Kredit-tageren mere end én gang misligholder betalingsforpligtelse af et beløb, som overstiger 
10% af Kredittagers samlede gæld til Banken på misligholdelsestidspunktet; b) hvis 
Kredittageren mere end én gang misligholder betalingsforpligtelse af et beløb, som 
overstiger 5% af Kredittagers samlede gæld til Banken på misligholdelsestidspunktet og 
Kredittagers betalingsforsinkelse ved- rør mere end én faktura med to forskellige 
forfaldstidspunkter; c) hvis Kredittageren er væsentligt forsinket med en eller flere betalinger til 
Banken; eller d) hvis det står klart, at Kredittageren ved at rejse, ved afhændelse af sin 
ejendom, prøver at undgå betaling af sin gæld til Banken. Såfremt én af ovennævnte 
omstændigheder, benævnt a-d , er opfyldt, kan Banken kræve, at Kredittager betaler Banken 
Kredittagers samlede gæld til Banken med et varsel på fire (4) uger fra det tids- punkt, Banken 
sender en meddelelse om opsigelse per brev til Kredittageren til dennes registre- rede adresse 
eller når en sådan meddelelse kommer Kredittager i hænde. Har Banken krævet betaling med 
det nævnt fire (4) ugers varsel, er Kredittageren dog ikke forpligtet til at betale sin samlede 
gæld til Banken inden for fire (4) ugers-fristen, såfremt Kredittageren før udgangen af fire (4) 
ugers-fristen betaler sin på misligholdelsestidspunktet forfaldne gæld til Banken, herunder 
påløbne rente renter og gebyrer. Har Banken tidligere fritaget Kredittager for dennes betalings- 
forpligtelse, gælder dette ikke. 
7.3 Ved førtidige indfrielse af gælden i henhold til punkt 7.1-7.2 er Kredittageren forpligtet til at 
betale renter og andre påløbne gebyrer og omkostninger forbundet med kreditten til og med 
den dag, hvor Kredittager korrekt har indfriet hele sin gæld til Banken (betalingsdagen). En 
sådan førtidig indfrielse skal ske til den af Banken angivne bankkonto, som til enhver tid 
fremgår af Bankens meddelelser til Kredittager. 

8. FORTRYDELSESRET 
Kredittageren har ret til at fortryde nærværende kreditaftale (fortrydelsesret) ved at give 
Banken besked herom senest fjorten (14) dage fra den dag kreditaftalen indgås. En sådan 
besked kan gives til Banken mundligt eller skriftligt. Hvis Kredittageren udnytter sin 
fortrydelsesret skal Kredit- tageren inden tredive (30) dage fra den dag Kredittageren gav 
Banken meddelelse om fortrydelse af kreditaftalen, tilbagebetale kreditbeløbet, inklusive 
påløbne renter, til Banken. Banken skal da snarest og senest inden tredive (30) dage fra 
modtagelsen af Kredittagers meddelelse om udnyt- telse af fortrydelsesretten tilbagebetale de 
gebyrer Kredittageren har betalt i forbindelse med oprettelse af kreditkontoen og indgåelse af 
kreditaftalen med undtagelse af gebyrer, som Kredit- tageren ifølge kreditaftaleloven kan 
opkræves. 

9. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER 
Banken forbeholder sig ret til, helt eller delvist, at overdrage eller pantsætte sin fordringen mod 
Kredittager til tredjemand. Kredittageren kan ikke uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra 
Ban- ken overdrage eller pantsætte kreditfordringen. 

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR 
Banken er ikke ansvarlig for noget tab, som direkte eller indirekte skyldes national eller uden- 
landsk offentlig indgriben, krig, strejke, blokade, boykot, lockout eller anden lignede 
omstændig- hed uden for Bankens kontrol (force majeure). Ansvarsbegrænsningen med 
hensyn til strejke, blokade, boykot og lockout gælder også, hvis Banken selv er underlagt 
sådanne handlinger, herunder hvis Banken selv tager del heri. Andre former for ab skal 
ikke erstattes af Banken, såfremt denne har udvist den fornødne agtpågivenhed. Banken 
tager ikke ansvar for indirekte tab, hvis tabet ikke er forårsaget af Bankens grove 
uagtsomhed. Er Banken, på grund af de omstændigheder, der er anført i dette afsnit, 
forhindret i at tage imod betaling, er Banken i den periode, hvori omstændigheden finder sted, 
kun berettiget til renter på de vilkår, der var gældende før rentens forfaldsdato. 

11. BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER 
11.1 Banken har ansvaret for, at behandling af kundeoplysninger i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning og anden gældende lovgivning. 
Behandlingen omfatter kundeoplysninger, som Kredittager fremlægger i forbindelse med 
indgåelse af kreditafta- len samt kundeoplysninger, som ellers tilvejebragt af Banken og som 
registreres i forbindelse med struktur eller debitorstyring. Kredittager accepterer, at Banken 
kan anvende kundeoplysninger til brug for markeds- og kundeanalyser, forretning- og 
metodeudvikling, risikostyring og statistik. Banken er berettiget til at behandle personlige 
data (inklusiv personnummer) både udenlands, uden for EU og EØS området, samt inden for 
rammerne af de erklærede formål og uanset bank- hemmelighed, videregive personlige 
oplysninger (herunder CPR-nummer) til andre virksomheder inden for den koncern, som 
Banken tilhører, herunder Bankens datterselskaber, samt til Bankens forretningspartnere 
(f.eks. finansieringsparterne, mellemmænd, kreditinstitutter og forsikrings- selskaber), både i 
Sverige og i udlandet, også uden for EU og EØS. De udvekslede oplysninger kan 
gennemføres sammen med de tilsvarende data for modtageren. Banken har ret til at over- 
føre kundeoplysninger i forbindelse med overdragelse eller pantsætning af fordring ifølge 
punkt 9. Banken samt andre angivne modtagere af kundeoplysninger, er berettiget til at 
bruge disse til markedsføring og til at bevare data, selv i en periode efter afslutningen af 
kontraktforholdet til samme formål. Banken har ret til at optage eller på anden måde 
dokumentere Kredittagers kommunikation med Banken. Kredittageren kan en gang årligt 
modtage gratis informationer om de personoplysninger, der behandles af Banken i 
forbindelse med Kredittageren samt korrigere disse oplysninger, såfremt de måtte være 
urigtige eller ufuldstændige. Dette gør Kredittager ved at sende en skriftlig, underskrevet 
anmodning herom til: TF Bank AB, Box 947, SE-501 10 Borås, Sverige. 
11.2 Ved indgåelse af kreditaftalen giver Kredittager samtykke til behandling af personlige 
data og andre oplysninger, som beskrevet ovenfor. Kredittager giver endvidere samtykke 
gives også til Banken eller en anden person, som er berettiget til at behandle dataene, som 
nævnt ovenfor. Kredittageren giver endvidere samtykke til at modtage 
markedsføringsmateriale fra Banken via e-mail, sms, mail eller et af Banken anvendt 
automatiseret system til individuel kommunikation. Kredittageren kan til enhver tid 
tilbagekalde deres samtykke til at modtage sådan markedsførings- materiale ved at underrette 
Banken derom. 
11.3 Såfremt Kredittager ønsker at klage over Bankens behandling af Kredittagers personlige 
data, kan Kredittageren klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. ,1300 København K eller 
via e-post på dt@datatilsynet.dk. 

12. VARETAGELSE AF HVIDVASKNINGSREGLER 
12.1 I henhold til svensk lov om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme (2009:62) er Banken bl.a. forpligtiget til at indhente data til brug for udførelse af fore- 
byggende undersøgelser. Sådanne undersøgelser foretages af Banken i forbindelse med 
Kredit- tagers ansøgning om kredit ved enten betalingsmetoden Faktura eller Konto. 
Kredittager bekræf- ter, at denne ikke er en politisk udsat person, en såkaldt ”PEP” (politically 



 

Avarda, en del av TF Bank AB Reg.no. 556158-1041 Phone: +46 10 161 33 00 
Box 947   E-mail: info@avarda.com 
501 10 Borås 

exposed person). Ved PEP forstås personer, der har eller har haft bestridt følgende hverv eller 
hermed sammenlignelige stillinger: 
1. Stats- og regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister; 
2. Medlem af Europa Parlamentet; 
3. Højesteretsdommer, dommer ved en forfatningsdomstol eller ved andre retlige organer på 
et højt plan, hvis beslutninger sjældent kan appelleres; 
4.Højtstående tjenestemand, ansat ved revisionsmyndighederne og medlem af  entralBankens 
styrende organ; 
5. Ambassadør, missionschef og højtstående officer i de væbnede styrker; eller 
6. En person, som indgår i et statsejet foretagendes bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan. 
Personer, som har eller tidligere har haft bestridt stillinger på fællesskabsplan og 
internationalt plan, svarende til dem, som er fastsat i punkt 1-5 ovenfor, er tillige omfattet af 
begrebet PEP. 
12.2 Kredittager bekræfter endvidere, at denne ikke er ægtefælle, samlevende (eller på 
andemåde efter national lovgivning ligestillet hermed), barn eller ægtefælle/partner til et 
barn eller forælder til en PEP. Kredittager bekræfter, at denne ikke sammen med en PEP er 
retmæssig ejer af juridiske personer, herunder juridiske konstruktioner/koncernforhold, eller 
på anden vis har haft en nær forretningsforbindelse med en PEP. Kredittager bekræfter, at 
denne ikke selv er den reelle retmæssige ejer af juridiske personer, herunder juridiske 
konstruktioner/koncernforhold, og heller ikke er den retmæssige ejer af juridiske 
personer/juridiske konstruktioner som er oprettet til fordel for en PEP, som er specificeret 
ovenfor. Kredittager er indforstået med, at Banken kan have behov for at stille flere spørgsmål 
og indhente yderligere oplysninger fra låntager i henhold til bestemmelserne om 
kundelegitimation mv., som gælder ifølge hvidvaskningsloven og Finan- stilsynets krav. 

13. MEDDELELSER 
Kredittageren skal straks underrette Banken om ændring af sit navn, adresse, e-mail og 
telefon- nummer. Banken har ret til at give oplysninger til Kredittager via e-mail, sms eller et af 
Banken anvendt automatiseret system til individuel kommunikation, som til enhver gældende 
lovgivning måtte kræve. Information og meddelelser som sendes til Kredittager via elektronisk 
kommunika- tion anses at have nået frem til Kredittager så snart den er tilgængelig. Breve som 
Banken sender til Kredittageren skal anses at være fremme på adressen senest på den syvende 
(7.) dag efter af- sendelse, såfremt brevet sendes til den adresse, som er angivet i kreditaftalen 
eller som på anden vis er oplyst over for Banken. Al kommunikation mellem Banken og 
Kredittager sker på dansk. 

14. BETALINGSPLAN 
Kredittageren er berettiget til, uden vederlag, at modtage en oversigt over varigheden af 
kre- ditaftalen, herunder få en oversigt, der viser, hvornår hovedstol, renter og gebyrer skal 
betales (amortiseringsplan). 

15. KLAGER 

Hvis Kredittageren er utilfreds med måden hvorpå Banken håndterer kreditaftalen samt 
omstæn- dighederne heromkring, er Kredittager velkommen til at skriftligt meddele dette til 
Bankens klage- ansvarlige via e-post på info@tfbank.dk eller via brev til TF Bank AB, Box 947, 
SE-501 10 Borås, Sverige eller via fax på +46 33 12 47 39. Banken håndterer klager ifølge 
tilsynsmyndighedens vejledning om klager vedrørende finansielle tjenesteydelser. Kredittager 
kan endvidere klage til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 
København K eller de danske domstole. Hjælp og gratis vejledning er tilgængelig fra 
Forbrugerstyrelsen. I Sverige kan Kredittager få en tvist prøvet hos Allmänna 
Reklamationsnämnden (www.arn.se). 

16. ÆNDRING AF VILKÅR 
16.1 Banken har ret til at ændre nærværende kreditvilkår uden varsel, såfremt ændringen 
ikke er til skade for Kredittageren. Oplysninger om sådanne ændringer meddeles Kredittageren 
i overensstemmelse med punkt 13. 
16.2 Ændringer af væsentlig betydning eller ændringer til skade for Kredittageren træder i kraft 
tredive (30) dage efter at Kredittager er blevet underrettet om dette i overensstemmelse med 
punkt 13. I tilfælde af, at Kredittager ikke kan godkende ændringen kan Kredittager straks efter 
at have modtaget meddelelse om ændringen opsige kreditaftalen med Bankens betaling i 
overens- stemmelse den førtidige indfrielse af gælden under punkt 7. 

17. TVIST M.M. 
Dansk lov finder anvendelse på de tvister, der måtte opstå direkte eller indirekte i forbindelse 
med kreditaftalen og disse kreditvilkår, og de danske domstole har kompetence for at løse disse 
tvister. 

18. TVANGSFULDBYRDELSE 
Nærværende kreditaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten. 
Udebli- ver nogen betalinger fra Kredittager i henhold til nærværende kreditvilkår er hele 
skylden straks forfalden til betaling og kan uden forudgående dom inddrives på grundlag af 
nærværende kredi- taftale og kreditvilkår ved eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på 
Kredittagers bopæl, jf. retsplejelovens § 478. 
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STANDARDISERET EUROPÆISK FORBRUGERKREDITINFORMATION 
 

1.   Kreditgivers navn og kontaktoplysninger 
 

Kreditgiver 
Selskabsnummer/CVR 
Adresse 

Telefon 
Internet 
E-mail 

 
 
TF Bank AB 
556158-1041 
Box 947, SE-501 10 Borås 
+46 33 722 35 00  
www.tfbank.dk  
info@tfbank.dk

2.   Beskrivelse af kreditproduktets hovedtræk 
 

Kredittype Revolverende kontokredit, som kan anvendes ved betaling af varer 
hos TF Bank. 

Det samlede kreditbeløb Det bevilgede kreditbeløb bestemmes for hvert køb ud fra vores 
bedømmelse af din kreditværdighed. Dit bevilgede kreditbeløb 
fastlægges efter indhentning af kreditoplysninger. 

Vilkårene for udnyttelse af kredit Krediten kan anvendes kun til at købe varer i den butikk som 
samarbejder med TF Bank. Eventuelt uudnyttet kredit kan benyttes 
ved en senere lejlighed, men kan også begrænses af TF Bank AB. 

Kreditaftalens løbetid Kontoen fungerer som en kassekredit, som løber på ubestemt tid. 
Revolverende kredit med op til 36 måneders løbetid pr. køb. 

Afbetalinger og, hvor relevant, i hvilken rækkefølge disse 
skal fordeles 

Laveste beløb at betale beregnes således at kontokreditten bliver 
tilbagebetalt på det antal måneder, som angives i ansøgningen, dog 
lavest 70 kr pr. måned. 

Det samlede beløb, du skal betale Det samlede beløb, du vil betale, afhænger af den aktuelle saldo og den 
valgte tilbagebetalingsperiode. Eksempel:Handl for 
10 000 DKK, vælg at delbetale med en tilbagebetalingstid på 12 
måneder. Den månedlige betaling bliver da 951 DKK. Den samlede 
kreditomkostning bliver 1 403 DKK, og der betales i alt 
11 403 kr. 

 

3.   Kreditomkostninger 
 

Kreditrente eller i relevante tilfælde de forskellige 
kreditrenter, der gælder for kreditaftalen 

Årsrenten er p.t. 24,95 %. 

Effektiv årsrente P.t. 24,95 %. 

Er det for at opnå kreditten obligatorisk at indgå en aftale 
om: 

- Forsikring 
- Anden supplerende tjeneste 

 

 
Nej 
Nej 

Andre udgifter i forbindelse med kreditaftalen Administrationsgebyr p.t. 0 DKK 
Omkostninger for betalingspåmindelse og andre 
omkostninger ved misligholdelse 

Du debiteres p.t. 100 kr for betalingspåmindelse. Overgår kravet til 
inkasso, tilskrives lovbestemte inkassogebyrer. 

 

4.   Andre vigtige retlige aspekter 
 

Fortrydelsesret Du har ret til at annullere kreditaftalen inden for 14 kalenderdage. 
Betaling før tiden Hele eller dele af kreditten kan betales tilbage før tiden uden ekstra 

omkostninger. 
Søgning i en database Inden der bevilges kredit, sker der en intern og ekstern 

kreditvurdering via kreditoplysningsbureauer. 
 

5.   Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser 
 

a)   Om kreditgiver  

Registrering Selskabsnummer 556158-1041 

Tilsynsmyndighed Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige 

b)   Om kreditaftalen  

Udøvelse af fortrydelsesretten Kontakte kreditgiver på ovennævnte adresse 

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal 
anvendes på kreditaftalen, og/eller om, hvilken 
domstol der er kompetent 

Dansk ret og dansk jurisdiktion. 

c) Om klageadgang  

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og 
adgang til udenretslige bilæggelse af tvister. 

Du har mulighed for at klage til TF Bank på info@tfbank.dk. Desuden 
har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet. 

 


