STANDARDISERET EUROPÆISK FORBRUGERKREDITINFORMATION
1. Kreditgivers navn og kontaktoplysninger
Kreditgiver
Selskabsnummer/CVR
Adresse
Fax
Telefon
Internet
E-mail

TF Bank AB
556158-1041
Box 947, SE-501 10 Borås
+46 33 12 47 39
+46 33 722 35 00
www.tfbank.dk
info@tfbank.dk

2. Beskrivelse af kreditproduktets hovedtræk
Kredittype
Det samlede kreditbeløb

Vilkårene for udnyttelse af kredit

Kreditaftalens løbetid
Afbetalinger og, hvor relevant, i hvilken rækkefølge
disse skal fordeles
Det samlede beløb, du skal betale

Revolverende kontokredit, som kan anvendes ved betaling af
varer i en butikk, som samarbejder med TF Bank.
Det bevilgede kreditbeløb bestemmes for hvert køb ud fra vores
bedømmelse af din kreditværdighed. Kreditgrænse op til 20 000
kr. Dit bevilgede kreditbeløb fastlægges efter indhentning af
kreditoplysninger.
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.
Kontoen fungerer som en kassekredit, som løber på ubestemt
tid. Revolverende kredit med op til 36 måneders løbetid pr. køb.
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 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 978 DKK. Den
samlede kreditomkostning bliver 1 740 DKK, og der betales i alt
11 740 kr.

3. Kreditomkostninger
Kreditrente eller i relevante tilfælde de forskellige
kreditrenter, der gælder for kreditaftalen
Effektiv årsrente
Er det for at opnå kreditten obligatorisk at indgå en
aftale om:
Forsikring
Anden supplerende tjeneste
Andre udgifter i forbindelse med kreditaftalen
Omkostninger for betalingspåmindelse og andre
omkostninger ved misligholdelse

Årsrenten er p.t. 22,70 %.
P.t. 35,41 %.

Nej
Nej
Adviseringsafgift p.t. 39 DKK
Du debiteres p.t. 100 kr for betalingspåmindelse. Overgår kravet
til inkasso, tilskrives lovbestemte inkassogebyrer.

4. Andre vigtige retlige aspekter
Fortrydelsesret
Betaling før tiden
Søgning i en database

Du har ret til at annullere kreditaftalen inden for 14 kalenderdage.
Hele eller dele af kreditten kan betales tilbage før tiden uden
ekstra omkostninger.
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
Tilsynsmyndighed
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) Om klageadgang
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang
og adgang til udenretslige bilæggelse af tvister.

Selskabsnummer 556158-1041
Finansinspektionen Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige
Kontakte kreditgiver på ovennævnte adresse
Dansk ret og dansk jurisdiktion.

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

