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§1 GENERELT
Disse almindelige vilkår og betingelser gælder for Privatlån. Långiver 
er TF Bank AB, Box 947, SE-501 10 Borås, org.nr. 556158-1041 
(”Banken”). Banken er et registreret bankaktieselskab, der har tilladelse 
til at drive bankvirksomhed i henhold til svensk lov om bank- og finan-
sieringsvirksomhed. Banken er underlagt tilsyn af det svenske finanstil-
syn, Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm, Sverige, og er 
desuden i begrænset omfang underlagt tilsyn af Finanstilsynet i 
Danmark.
Låntager er den fysiske person, der har ansøgt om og fået bevilget 
kredit i henhold til § 3 nedenfor. Låneaftalen består af den Låneaftale, 
som Låntager underskriver, samt disse almindelige vilkår og betingel-
ser. Låneaftalen er underlagt dansk ret, og markedsføringen af lånet 
følger de danske markedsføringsregler. Låntager forpligter sig ved 
underskrift af Låneaftalen til at overholde disse almindelige vilkår og 
betingelser og ikke at anvende tjenesten i strid med gældende lovgiv-
ning.
§2 FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK
Banken er underlagt den svenske lov (2017:630) om foranstaltninger 
mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som blandt 
andet fastsætter krav om, at Banken skal indhente oplysninger med 
henblik på at opnå kundekendskab, inden Låneaftalen oprettes og 
løbende i Låneaftalens løbetid. Låntager er indforstået med at give de 
oplysninger, som Banken anmoder om, inden Låneaftalen indgås. 
Låntager er endvidere indforstået med, at Banken i Låneaftalens løbetid 
kan have behov for at indhente yderligere oplysninger fra Låntager i 
henhold til de bestemmelser om kundekendskab mv., der er gældende 
i henhold til hvidvasklovgivningen, Finansinspektionens krav samt de til 
enhver tid øvrige gældende regler vedrørende hvidvask.
§3 ANSØGNING OG KREDITBEVILLING
Hver låneansøgning underkastes et automatisk kreditcheck, hvor 
Låntagers kreditoplysninger indhentes. Låntager skal være myndig, 
ikke registreret i RKI, være registreret i folkeregisteret i Danmark og 
modtage en beskattet arbejdsindkomst eller pension i Danmark. 
Banken forbeholder sig ret til at begrænse lånebeløbet eller afslå 
ansøgningen om lån efter Bankens kreditvurdering af Låntager. I tilfæl-
de af et afslag har Låntager ret til på anmodning at få oplyst årsagen 
hertil. Låntager bekræfter, at lånet optages for egen regning, og at 
Låntager ikke er etableret i et land, der ifølge EU-Kommissionen er 
klassificeret som et land med en høj risiko for hvidvaskning af penge 
eller finansiering af terrorisme. Banken vil desuden afslå ansøgningen, 
hvis Låntager ikke giver behørig information i henhold til § 2 ovenfor, 
eller hvis der foreligger mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. 
Lånet skal være tilbagebetalt, inden Låntager fylder 75 år.
§4 UDBETALING AF LÅN
Hver låneansøgning underkastes et automatisk kreditcheck, hvor 
Inden lånet udbetales, accepterer Låntager, at banken har adgang til 
låntagers konti og transaktioner (PSD2). 
Banken indhenter låntagers kontonummer via PSD2-leverandøren. 
Kontonummer skal godkendes af låntager i forbindelse med undeskri-
velse af låneaftalen.
§5 ANNUITET
Lånet er et usikret selvstændigt annuitetslån med variabel rente. 
Låntager skal tilbagebetale lånebeløbet med tillæg af renter i lige 
store ydelser på nærmere angivne forfaldsdatoer i lånets løbetid, indtil 
lånet er tilbagebetalt fuldt ud. I tilfælde af en ændring i renten eller 
ved manglende tilbagebetaling af lånet i henhold til betalingsplanen 
har Banken ret til efter eget skøn enten at ændre størrelsen af efterføl-
gende ydelser, således at kredittiden forbliver uændret, og lånet er til-
bagebetalt til det aftalte tidspunkt, eller at forlænge lånets løbetid.

§6 RENTE
Låntager skal betale renter med en årlig rentesats, der beregnes af 
det til enhver tid udestående lånebeløb. Der påløber renter fra og med 
udbetalingsdatoen. Den gældende rente på tidspunktet for lånets 
udbetaling er angivet i Låneaftalen. Da renten er variabel, kan den 
rente, som anvendes til beregningen af rentebetalingen, være ander-
ledes end den, som er angivet i Låneaftalen.
Betales renter og gebyrer for indeværende måned ikke senest på for-
faldsdagen, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100 per 
rykkerskrivelse. Der bliver højest givet tre (3) rykkerskrivelser. Forsinket 
betaling af renter og gebyrer påvirker ikke det udestående kreditbeløb 
eller de fremtidige afdrag og betalinger.
I det omfang, at det er begrundet i (i) kreditpolitiske beslutninger, (ii) 
øgede låneomkostninger for Banken, eller (iii) andre omkostningsstig-
ninger, som Banken ikke med rimelighed kunne forudse, da 
Låneaftalen blev indgået, kan Banken til enhver tid forhøje rentesatsen 
for lånet. Banken er forpligtet til at anvende ovenstående betingelser 
på samme måde til Låntagers fordel såvel som til ulempe for denne.
Banken underretter Låntager om en eventuel renteændring, inden 
denne træder i kraft, via Bankens hjemmeside www.tfbank.dk og ved 
meddelelse til Låntagers e-Boks.

§7 GEBYRER OG OMKOSTNINGER 
Banken opkræver 2% af hovedstolen i oprettelsesgebyr for at oprette 
lånet. Derudover opkræves der et månedligt gebyr på 29 kr. for 
Bankens behandling af lånet.
Ud over renter på lånet kan Banken opkræve gebyrer, der kan henfø-
res til Låntagers brug af en tillægstjeneste, eller rykkergebyrer (p.t. 
DKK 100), hvis Låntager ikke har overholdt vilkårene for tilbagebetaling 
af lånet. De i dette afsnit nævnte gebyrer kan ændre sig. Gebyrerne 
skal betales i overensstemmelse med de beløb, som Banken til enhver 
tid anvender. Banken oplyser disse gebyrer efter anmodning fra 
Låntager. 
§8 BETALING
Indbetaling skal ske månedligt til en af Banken anvist bankgirokonto, 
og beløbet skal være Banken i hænde senest på forfaldsdagen hver 
måned. Pligten til at betale forfaldne dele af kravet består, selvom der 
ikke er modtaget et indbetalingskort. Beløbet består af en amortise-
ringsdel, en rentedel og i nogle tilfælde en gebyrdel.
Afregning på kredit sker først mod ubetalte anmeldte månedlige 
beløb (herunder og i følgende rækkefølge eventuelt gebyr, eventuel 
forsikrings-præmie, renter og afdrag på restgæld) og derefter på rest-
kapitalgælden. Hvis Låntager har mere end ét udestående lån, som 
oprindeligt er ydet af Banken, og Låntager foretager betaling uden at 
henvise til et specifikt lån, vil Låntager blive kontaktet af Banken for at 
bekræfte Låntagers hensigt med betalingen. Låntager har ret til at til-
bagebetale lånet hurtigere eller indfri det fuldt ud uden ekstra 
omkostninger. 
Såfremt Låntager ikke betaler indbetalingerne rettidigt, vil TF Bank 
fremsende op til tre (3) rykkerskrivelser, hvor der vil blive opkrævet et 
rykkergebyr på DKK 100 per rykkerskrivelse. Hver rykkerskrivelse 
fremsendes med mindst 10 dages mellemrum. 
Såfremt Låntager efter de tre (3) rykkerskrivelser ikke har betalt det 
skyldige beløb, vil TF Bank fremsende en påkravsskrivelse. Såfremt 
Låntager ikke har betalt det skyldige beløb inden 10 dage fra påkravs-
skrivelsen, vil TF Bank indlede en inkassosag mod Låntager om beta-
ling af det skyldige beløb.
§9 FØRTIDIG INDFRIELSE 
Låntager har til enhver tid ret til at indfri sin gæld helt eller delvist. 
Banken opkræver ikke kompensation, hvis Låntager vælger at indfri 
lånet før tid.
§10 BANKENS RET TIL AT OPSIGE LÅNET VED FØRTIDIG 
INDFRIELSE
Banken har ret til at opsige lånet til indfrielse på et af Banken fastsat 
tidspunkt, hvis Låntager: (i) er væsentligt forsinket med sin tilbagebeta-
ling af lånet i henhold til betalingsplanen; (ii) bliver genstand for 
insolvens- eller konkursbehandling; (iii) har afgivet falske, vildledende 
eller ukorrekte oplysninger til os; eller (iv) overtræder disse almindelige 
vilkår. 
Hvis det står klart, at Låntager søger at unddrage sig at betale sin 
gæld, har Banken ret til at opsige lånet med omgående virkning. 
Låntager er ikke forpligtet til at indfri sin gæld førtidigt, hvis Låntager 
inden opsigelsesperiodens udløb betaler det forfaldne beløb. Det 
samme gælder, hvis Låntager ved opsigelse med omgående virkning 
umiddelbart efter opsigelsen eller inden for opsigelsesfristen stiller 
acceptabel sikkerhed for kravet.
Er Låntager tidligere fritaget for forpligtelsen til at indfri gælden førti-
digt på grundlag af bestemmelserne i det foregående stykke, finder 
bestemmelsen i dette stykke ikke anvendelse. Hvis lånet indfries førti-
digt som beskrevet ovenfor, skal Låntager betale de aftalte renter og 
øvrige omkostninger ved lånet for perioden frem til den førtidige 
indfrielse, dog ikke for perioden derefter.
Banken har ret til at opsige lånet med omgående virkning, hvis 
Låntager overtræder gældende lovgivning eller har foretaget et 
væsentligt aftalebrud i henhold til Låneaftalen eller disse almindelige 
vilkår og betingelser. Banken har endvidere ret til at opsige aftalen 
med omgående virkning, hvis Låntager ikke giver oplysninger i hen-
hold til § 2, eller hvis der er mistanke om hvidvask eller finansiering af 
terrorisme, eller hvis Banken risikerer at fremme en sådan overtrædelse.
§11 OVERDRAGELSE AF LÅNEAFTALE
Banken har ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte en 
fordring i henhold til Låneaftalen til andre uden forudgående accept 
fra Låntager. Låntager skal have skriftlig tilladelse fra Banken til at 
overdrage eller pantsætte sine rettigheder eller forpligtelser i henhold 
til Låneaftalen. 
§12 BEGRÆNSNING AF BANKENS ANSVAR
Banken er ikke ansvarlig for skader som følge af dansk eller uden-
landsk lovgivning, en dansk eller udenlandsk myndigheds handlinger, 
krig, strejke, blokade, boykot, lockout eller andre lignende forhold. 
Forbeholdet om strejke, blokader, boykot og lockout gælder også, sel-
vom Banken selv er genstand for eller vedtager en sådan konfliktfor-
anstaltning. Skader, der er opstået i andre tilfælde, erstattes ikke af 
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Banken, hvis denne ikke har handlet ansvarspådragende. Banken er 
under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade, medmindre 
skaden skyldes Bankens grove uagtsomhed eller forsæt. Hvis Banken 
er forhindret i at modtage betaling som følge af de i dette afsnit anførte 
omstændigheder, er Banken kun berettiget til renter for den periode, 
hvor hindringen har eksisteret, hvis det er beskrevet i de vilkår, der var 
gældende inden forfaldsdatoen.
§13BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Banken er dataansvarlig for behandlingen af Låntagers personoplysning-
er. De personoplysninger, som Låntager afgiver i forbindelse med ansøg-
ning, etablering eller indgåelse af aftale, samt de personoplysninger, som 
genereres internt eller indhentes fra eksterne kilder i forbindelse med 
administration af aftaler, behandles i overensstemmelse med gældende 
databeskyttelseslovgivning og Bankens politik herom. Bankens aktuelle 
privatlivspolitik og information om, hvordan personoplysninger behandles, 
kan findes på www.tfbank.dk/integritetspolitik.
§14 VIDEREGIVELSE TIL KREDITOPLYSNINGSFORMÅL
Banken kan videregive oplysninger om lånet, betalingsmisligholdelse 
eller misbrug af lånet til kreditoplysningsbureauer mv. Yderligere 
oplysninger om videregivelse af oplysninger kan fås hos Banken.
§15 MEDDELELSER
Aftalen er på dansk, og al kommunikation foregår på dansk, med min-
dre andet aftales. Banken sender årligt pr. 31. december en årsrapport 
til Låntager. Banken har ret til at give oplysninger såsom vilkårsænd-
ringer, betalingsoplysninger mv. til Låntager pr. brev, e-mail, elektro-
nisk tekstbesked (SMS) eller andet automatisk system (herunder 
e-Boks) til individuel kommunikation. E-mail sendes til den e-mail-
adresse, som Låntager har oplyst. Breve og sms-beskeder sendes til 
den adresse eller det mobiltelefonnummer, som Låntager har oplyst, 
eller som fremgår af det officielle register. Oplysninger og meddelel-
ser, der sendes til Låntager elektronisk, anses for at være modtaget af 
Låntager, så snart de er gjort tilgængelige. Breve, som Banken sender 
til Låntager pr. post, anses for at være modtaget af adressaten senest 
på den syvende (7.) dag efter afsendelsen, hvis brevet sendes til den 
adresse, der er angivet i Låneaftalen, eller som i øvrigt er kendt for 
Banken. Låntager skal straks underrette Banken om enhver ændring af 
navn, adresse, e-mail, mobiltelefonnummer eller enhver anden ænd-
ring af oplysninger, som er af betydning for Banken. 
§16 FORTRYDELSESRET
Låntager har ret til at fortryde Låneaftalen (fortrydelsesret) ved at 
sende en meddelelse herom til Banken inden fjorten (14) kalenderdage 
fra datoen for Låneaftalens indgåelse eller den dag, hvor Låntager har 
modtaget aftalevilkårene og -betingelserne og oplysningerne i hen-
hold til Kreditaftalelovens § 8, hvis denne er senere end tidspunktet for 
Låneaftalens indgåelse. Meddelelsen kan gives mundtligt eller skrift-
ligt. 
Låntager har ved underskrivelse af Låneaftalen anmodet om, at låne-
beløbet udbetales inden fortrydelsesfristen udløber. Hvis Låntager 
fortryder lånet, skal Låntager hurtigst muligt og senest tredive (30) 
dage fra den dag, hvor Låntager sendte sin meddelelse, tilbagebetale 
lånebeløbet med tillæg af påløbne renter. Låntager er forpligtet til at 
betale renter for den faktisk ydede låneperiode, dvs. i perioden indtil 
Låntager har tilbagebetalt lånebeløbet. Hvis Låntager tilbagebetaler et 
for højt beløb, skal Banken tilbagebetale det overskydende beløb til 
Låntager hurtigst muligt og senest tredive (30) dage efter modtagel-
sen af betalingen. Banken skal hurtigst muligt og senest tredive (30) 
dage efter modtagelsen af meddelelsen tilbagebetale de gebyrer, 
som Låntager har betalt i forbindelse med lånet. Hvis Låntager udnyt-
ter sin fortrydelsesret, og der er indgået en beslægtet aftale om ydel-
ser som følge af Låneaftalen, ophører den relaterede aftale, uden at 
Låntager pålægges noget gebyr herfor. Hvis Låneaftalen har flere lån-
tagere, og én af dem gør brug af fortrydelsesretten, er Banken forplig-
tet til at foretage en ny kreditvurdering vedrørende den eller de lånta-
gere, der ikke har udnyttet fortrydelsesretten. Denne kreditvurdering 
kan medføre, at Låneaftalen forfalder til betaling i sin helhed.
§17 BETALINGSPLAN
Låntager har ret til på ethvert tidspunkt i lånets løbetid vederlagsfrit at 
modtage en opgørelse, der viser, hvornår hovedstol, renter og gebyrer 
skal betales. 
§18 KLAGER
Hvis Låntager er utilfreds med Bankens håndtering af de ydelser, som 
Låneaftalen vedrører, henstiller Banken til, at Låntager i første omgang 
kontakter Bankens kundeservice for, om muligt, at afklare årsagen til 
Låntagers utilfredshed. 
Hvis Låntager ønsker at klage over Banken, skal dette ske skriftligt til: 
Klageansvarlig, TF Bank AB, Postboks 947, SE-501 10 BORÅS eller til 
info@tfbank.dk. Banken behandler klager efter Finansinspektionens 
forskrifter og generelle retningslinjer. Hvis Låntager vurderer, at klagen 
ikke har resulteret i tilfredsstillende afhjælpning fra Bankens side, kan 
Låntager henvende sig til det Finansielle Ankenævn i Danmark på: 
https://fanke.dk/klage/, det almindelige klagenævn i Sverige på: 
www.arn.se, European Consumer Centres (ECC), Konsument Europa 
på: www.konsumenteuropa.se eller til en almindelig domstol henblik 
på prøvelse.

§19 ÆNDRING AF VILKÅR
Banken har ret til at ændre lånevilkårene. Oplysninger om ændringer-
ne meddeles Låntager pr. brev eller ved anden meddelelse. 
Vilkårsændringer, som ikke er væsentlige, meddeles i næste medde-
lelse/faktura. Hvis ændringen er af væsentlig betydning, skal Banken 
informere Låntager om ændringen senest 30 dage, inden ændringen 
træder i kraft. Hvis Låntager ikke godkender ændringen, kan Låntager 
træde tilbage fra Låneaftalen uden særligt gebyr og uden at overhol-
de opsigelsesfristen. Selv om Låntager måtte træde tilbage fra 
Låneaftalen, er Låntager forpligtet til at betale det udestående låne-
beløb samt renter og gebyrer, der er påløbet på ophævelsestidspunk-
tet. Låntager anses for at have godkendt de ændrede vilkår, hvis 
Låntager ikke inden den dato, hvor de foreslås at træde i kraft, med-
deler Banken, at Låntager ikke kan godkende dem.
§20 LOVVALG OG TVISTER
Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver 
tvist, der måtte udspringe af denne Låneaftale, skal afgøres i Danmark 
ved en dansk domstol.


