STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER
1.

NAVN OG KONTAKTOPLYSNINGER FOR KREDITGIVER/KREDITFORMIDLER

Kreditgiver
Adresse
Telefon
E-mail

2.

TF Bank AB
Box 947, SE-501 10 Borås, Sverige
78 73 04 60
info@tfbank.dk

BESKRIVELSE AF DE VIGTIGSTE KARAKTERISTIKA VED KREDITPRODUKTET

Kreditypet

Privatlån uden sikkerhed

Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til
disposition i henhold til en kreditaftale.

Den højest mulige kreditgrænse er: 50.000 kroner
Repræsentativt eksempel: 30.000 kroner

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.

Udbetaling foretages til Låntagers kontonummer, når vilkårene i låneaftalen er
opfyldt og Låntagers underskrevne låneaftale returneres til banken. Kontonummer
indhentes fra PSD2 udbyder, og godkendes af låntager i forbindelse med
underskrivelse af låneaftalen.

Kreditaftalens løbetid

Den længst mulige løbetid er: 6 år
Repræsentativt eksempel: 5 år

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge
afdragene vil blive fordelt

Det månedlige beløb indeholder både amortisering af hovedstolen og renter. Lånet
afbetales som en annuitet i lige store betalinger månedligt. Forfaldsdagen er den
28. I hver måned. Størrelsen af månedsbeløbet afhænger af størrelsen på
kreditbeløbet og løbetiden.
Repræsentativt eksempel:
Månedlig betaling: 696 kroner
Kreditbeløb: 30.000 kroner
Løbetid: 5 år

Det samlede beløb, De skal betale
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle
omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

3.

Det samlede beløb afhænger af det bevilgede kreditbeløb og løbetiden:

Repræsentativt eksempel:
Kreditbeløb: 30.000 kroner
Løbetid: 60 måneder
Årlig rente: 11,95 %
Kreditomkostninger: 11.760 kroner
Samlet beløb: 41.760 kroner

KREDITOMKOSTNINGER

Debitorrenten

Variabel individuel rente: 9,95 % - 14,95 %

De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af
det samlede kreditbeløb.
ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne
forskellige tilbud.

Den effektive rente for lånet er: 12,50 % - 24,36 %

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten
på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

-

tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

Nej

-

indgå aftale om en anden accessorisk
tjenesteydelse

Nej

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse
med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med
Kreditaftalen
2 % af det samlede beløb
29 kr/måned

Oprettelsesgebyr
Månedligt gebyr

TF BANK AB (PUBL)
Box 947
SE-501 10 Borås

TELEFON
78 73 04 60

E-MAIL
info@tfbank.dk

WWW
tfbank.dk

ORG. NR
556158-1041

Betingelserne for ændring af ovennævnte omkostninger i
forbindelse med kreditaftalen

Renten er variabel, og TF Bank har ret til at forhøje rentesatser under henvisning til
(i) øget kreditrisiko for TF Bank i forbindelse med engagementet, (ii) kreditpolitiske
beslutninger eksempelvis i forbindelse med generel øget kreditrisiko, og/eller (iii)
som følge af øgede omkostninger til TF Bank’s finansiering, som TF Bank ikke
kunne eller burde have forudset, da TF Bank bevilgede kreditten. Gebyrer for
kreditten kan forhøjes og nye gebyrer kan indføres, i det omfang det er begrundet i
markeds-, forretnings-, indtjenings-, lovgivnings- eller konkurrencemæssige forhold,
herunder som følge af forhøjede omkostninger for TF Bank.

Morarenter
Manglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks
tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.

Der vil blive oplagt op til tre rykkergebyrer af p.t. 100 kr. For forsinkede betalinger i
henhold til rentelovens bestemmelser. Ved fortsat manglende betaling kan du
ligeledes efter rentelovens bestemmelser pålægges yderligere at betale
inkassooverdragelsesgebyr (p.t. op til 100 kr.) samt betaling af omkostninger til
egeninkasso, fremmedinkasso, retslige udgifter samt opslag i CPR-registret.

4.

ANDRE VIGTIGE RETLIGE ASPEKTER

Fortrydelsesret
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på
14 kalenderdage.

Ja

Førtidig tilbagebetaling
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før
tiden.

Ja.

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet
af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit
afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke,
hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til
fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller
den offentlige sikkerhed.

Ja.

Ret til et udkast til kreditaftale
De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af
udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke
anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for
anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.

Ja.

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er
bindende for kreditgiveren.

Tilbuddet er ikke bindende for kreditgiveren.

5.
a)

SUPPLERENDE OPLYSNINGER I TILFÆLDE AF FJERNSALG AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER
Om kreditgiver

Registrering

Org. nummer 556158-1041

Tilsynsmyndigheden

Finansinspektionen

b)

om kreditaftalen

Udøvelse af fortrydelsesretten
Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes
på kreditaftalen og/eller om, hvilken domstol der er
kompetent
c)

Kontakt venligst kreditgiveren på den ovenfor angivne adresse.
Dansk ret anvendes i kreditforholdet.

om klageadgang

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

Låntager kan henvende sig til TF Banks klageansvarlige.
Låntager har derudover mulighed for at klage til Finansielle Ankenævn i Danmark
på: https://fanke.dk/klage/, det almindelige klagenævn i Sverige på: www.arn.se
eller European Consumer Centres (ECC), Konsument Europa på:
www.konsumenteuropa.se.
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