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  Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger 

 

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler    

Kreditgiver  

Adresse 

 

Tlf.nr.  

Fax nr.  

Websted  

Nordea Finans Danmark A/S 

Helgeshøj Alle 33 

2630 Tåstrup 

+45 7033 6666 

+45 7033 3366 

www.nordeafinans.dk 

 

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet 

Kredittype Forbrugskredit 

Det samlede kreditbeløb 

Der menes loftet for eller summen af alle be-

løb, der stilles til disposition i henhold til en 

kreditaftale. 

2.000 Kr. – 60.000 Kr. 

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden 

Der menes, hvordan og hvornår du vil få pen-

gene. 

 

Kreditten stilles til disposition som en trækningsret, når kreditten er endelig  

bevilget, det originale dokument er modtaget i behørig underskrevet stand og alle 

formelle forhold omkring kreditten er på plads. 

Kreditaftalens løbetid Aftalen er gældende indtil videre. Har kreditten ikke været udnyttet i en periode på 

12 måneder bortfalder kreditaftalen uden yderligere varsel og kontoen lukkes. 

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken ræk-

kefølge afdragene vil blive fordelt 

Træk på kreditten afvikles uden renter (debitorrenten er 0,00 %) og omkostninger 

over en aftalt periode. Betalingsperiodens længde skal aftales i forbindelse med, at 

du foretager et køb under kreditten og perioden vil altid være minimum 3 måneder. 

Du modtager ved købet altid en bekræftelse på betalingsperiodens længde og det 

månedlige beløb du skal betale.  

 

Eksempel :Hvis du låner 5.000 kr. over 10 måneder , skal du betale 500 kr. måned-

ligt 

Det samlede beløb, du skal betale 

Der menes den lånte kapital plus renter og 

eventuelle omkostninger i forbindelse med din 

kredit. 

Du skal betale det samlet samlede beløb, du har trukket på kreditten. Du kan altid 

se alle dine køb/træk på nordeafinans.dk 

 

 Eksempel: Hvis du låner 5.000 kr. over 10 måneder, betaler du samlet 5.000 kr. 

3. Kreditomkostninger 

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de 

forskellige debitorrenter, der gælder for kredit-

aftalen 

Kreditten forrentes med 0% for hvert køb du foretager. Du kan altid se den rente du 

betaler på nordeafinans.dk 

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 dig med at sammen-

ligne forskellige tilbud. 

De Årlige Omkostninger i Procent ( ÅOP) er 0,00 % forudsat at afdrag og løbetid 

overholdes, og at kreditten ikke er opsagt . 

 

  

Er man for at opnå kreditten på de annoncerede 

vilkår og betingelser forpligtet til at 

- tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller 

- indgå aftale om en anden accessorisk tjene-

steydelse. 

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i 

forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår 

de ikke i ÅOP 

Nej  

Tilknyttede omkostninger  

Morarenter 

Manglende betalinger kan have alvorlige føl-

ger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det 

vanskeligere at opnå kredit. 

Ved forsinket betaling eller overtræk opkræves rente og rykkergebyrer i  

overensstemmelse med rentelovens regler 
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4. Andre vigtige retlige aspekter 

Fortrydelsesret  

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden 

for en periode på 14 kalenderdage. 

Ja. 

Førtidig tilbagebetaling 

Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale 

kreditbeløbet før 

tiden. 

Ja. Indfrielsesbeløb vil være restgæld på indfrielsestidspunktet tillagt påløbne ren-

ter siden seneste rentetilskrivning. Ved lån med fast rente har Nordea Finans ret til  

kompensation. 

Søgning i en database 

Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig 

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 offent-

lige orden eller den offentlige sikkerhed. 

Ja, du er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger.  

 

Ret til et udkast til kreditaftale 

Du har ret til efter anmodning gratis at modta-

ge en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne 

bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kre-

ditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke 

er villig til at indgå kreditaftalen med dig. 

Ja, Du er berettiget hertil, med mindre ansøgningen er afslået 

 

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleind-

gåelsen er bindende for kreditgiveren 

 

Oplysningerne er gyldige i 28 dage fra d.d. under forudsætning af, at der ikke sker 

rente- eller gebyrændringer i perioden. 

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser 

a) om kreditgiver  

Registrering CVR nr. 89805910 

Tilsynsmyndigheden Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø 

b) om kreditaftalen  

Udøvelse af fortrydelsesretten Du skal give Nordea Finans, Helgeshøj Alle 33, 2630 Tåstrup besked herom inden 

14 dage. I tilfælde af at aftalen fortrydes, skal du betale det lånte . Beløbet betales 

til Nordea Finans senest 30 kalenderdage efter at du har givet Nordea Finans be-

sked om at aftalen fortrydes. Fortrydelsesretten omfatter som udgangspunkt ikke 

eventuelle varer, som du har købt med lånet eller kreditten. Du skal derfor fortsat 

betale for varen selvom du fortryder dit lån eller din kredit. 

 

c) om klageadgang  

Hvorvidt der findes, og hvordan man får kla-

geadgang og adgang til udenretslig bilæggelse 

af tvister 

Du har mulighed for at klage til: Pengeinstitutankenævnet  

Forinden klagen skal du have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en tilfreds-

stillende løsning på de forhold, der klages over. 
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