
Generelle lånebetingelser – låneaftale No. _____

Aftale mellem
Navn: Creditstar Denmark ApS

CVR-nr.: 39991349

Adresse:
Østerbrogade 226

2100 København Ø

Telefon: 89 88 48 36

E-mail: kundeservice@creditstar.dk

og
Navn: ____________________

CPR-nr.: ____________________

Adresse: ____________________

Telefon: ____________________

E-mail: ____________________

1. Baggrund

1.1. Creditstar Denmark ApS ("Långiveren") yder lån/kredit til privatpersoner ("Låntager") på baggrund af

elektronisk ansøgning via Långiverens hjemmeside, www.creditstar.dk, eller ved at kontakte Långiverens

kundeservice. Alle Låntagere, der ansøger om et lån, skal deltage i og godkende disse generelle lånebetingelser

("Lånebetingelserne"), før låneansøgningen kan gennemføres og kreditaftale indgås. Dette gælder tillige, såfremt

Låntageren i forbindelse med en tidligere låneansøgning har godkendt Lånebetingelserne.

1.2. Kunden underskriver sin låneansøgning ved brug af digital signatur (NemID) på Långiverens hjemmeside. Når

Långiveren godkender låneansøgningen og udbetaler et lån til Långiveren, træder Lånebetingelserne og de

Særlige Lånevilkår i kraft.

2. Lån

2.1. Når Låntageren har gennemført ansøgningen og godkendt Lånebetingelserne og Långiveren har indhentet

kreditoplysninger vedrørende Låntageren, kan Låntageren bevilges lån fra Långiveren ("Lånet"). Ved sin

ansøgning godkender Låntageren dels, at kreditoplysninger vedrørende Låntageren indhentes, og dels, forudsat

at lånet ydes, disse generelle lånebetingelser. Når Långiveren godkender Låntagerens ansøgning, indgås herefter

en kreditaftale, jf. punkt 3.6 nedenfor.

2.2. For at komme i betragtning til og blive bevilget et lånet, skal Låntageren

være fyldt 18 år

have folkeregisteradresse i Danmark og have dansk CPR-nummer

ikke være registreret hos Experian (RKI) eller Debitor Registret

have et NemID

have en dansk bankkonto

have en aktiv e-mailadresse og dansk mobilnummer

For at kunne bevilges et lån skal Låntageren desuden overholde Långiverens krav til tilbagebetalingsevne i

overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis lånet ikke bevilges, vil kunden blive underrettet herom.



2.3. Udbetaling af lånet sker inden for 5 til 7 arbejdsdage efter, at lånet er godkendt i henhold til afsnit 3.5

nedenfor, til  den af Låntageren angivne konto.

2.4. Långiveren forbeholder sig ret til ikke at begrunde, hvorfor en ansøgning om lån afvises.

2.5. Låntageren kan alene bevilges et lån fra Långiveren ad gangen.

3. Låneprodukter

3.1. For at kunne få adgang til Långiverens låneprodukter og ansøge om lånet, skal Låntageren tilmelde sig en

brugerkonto på långiverens hjemmeside, www.creditstar.dk, og give alle de oplysninger, der anmodes om og

angives som obligatorisk.

3.2. Låntageren er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne fra Låntageren er korrekte og forpligter sig til straks at

underrette Långiver om eventuelle ændringer af de oplysninger, som Låntageren har givet.

3.3. Vilkår for brugerkontoen findes på Långivers hjemmeside, www.creditstar.dk.

3.4. Efter Låntageren har oprettet en brugerkonto har Låntageren mulighed for at ansøge om en kredit med de

generelle lånebeløb, løbetider og tilbagebetalingsintervaller, der fremgår af långiverens hjemmeside

www.creditstar.dk.

3.5. Låntageren vælger et af lånebeløbene, der udbydes af Långiveren. De specifikke lånebeløb og løbetider, som

Låntageren endelig får mulighed for at vælge imellem, meddeles Låntageren gennem "Særlige Lånevilkår", der

blev sendt til Låntageren efter Långiverens behandling af Låntagerens låneansøgning. Låntageren har mulighed

for at vælge et mindre lånebeløb end det af Långiveren tilbudte lån.

3.6. Når Låntageren har meddelt Långiveren valget af lånebeløb og løbetid og dermed godkendt de Særlige

Lånevilkår, foretager Långiveren en endelig beslutning om, hvorvidt lånet skal ydes.

3.7. Låntagernes rentesats for lånet i henhold til punkt 4 nedenfor følger af Låntagerens valg af låneprodukt,

lånebeløb og løbetid for lånet.

4. Renter

4.1. Låntageren skal betale renter til Långiveren i overensstemmelse med de Særlige Lånevilkår.

5. Tilbagebetaling

5.1. Lånet skal tilbagebetales i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Lånebetingelser og i de Særlige

Lånevilkår ved at lånet tilbagebetales på forfaldsdatoen ved betaling til den bankkonto, der er angivet af

Långiveren. Forsinket tilbagebetaling kan påvirke Låntagerens kreditværdighed og muligheden for at få lån i

fremtiden.

5.2. Ved for sen tilbagebetaling af kreditten eller øvrige forfaldne beløb i henhold til de Særlige Lånevilkår, vil

kunden modtage betalingsrykkere (maksimalt 3). Kunden pålægges et rykkergebyr på kr. 100.00 pr. rykker, jf.

rentelovens bestemmelser. Långiveren er berettiget til at overgive inddrivelse af gælden til ekstern inkasso,

hvilket medfører yderligere inkassoomkostninger for kunden. Långiveren forbeholder sig derudover ret til at

opkræve morarenter svarende til en årlig nominel rente på 8.05% af alle forfaldne beløb i henhold til de Særlige

Lånevilkår.

5.3. Låntageren har til enhver tid ret til at tilbagebetale hele lånet før forfaldstid. Låntager skal ud over det lånte

beløb betale omkostninger i henhold til punkt 5.1. og 5.2. og påløbne renter for lånet frem til

betalingstidspunktet, men ikke for tiden derefter. Ved tidlig tilbagebetaling skal kunden kontakte Långiverens

kundeservice.

https://www.creditstar.dk/
https://www.creditstar.dk/


6. Misligholdelse

6.1. I tilfælde af misligholdelse forfalder hele kreditten inklusiv renter og omkostninger, herunder gebyrer til

øjeblikkelig betaling. Kreditaftalen anses for misligholdt i tilfælde af, at kunden:

ikke betaler forfaldne beløb i henhold til de Særlige Lånevilkår senest 14 dage efter forfald,

udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest,

kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, indleder forhandling om gældssanering eller

indleder forhandlinger om akkord,

afgår ved døden,

tager fast bopæl uden for landets grænser, og

har fortiet eller givet urigtige oplysninger i forbindelse med indgåelse af kreditaftalen.

6.2. I tilfælde af kundens misligholdelse vil Långiveren i overensstemmelse med gældende lovgivning indberette

kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret. Misligholdelse af kreditaftalen kan medføre, at der påløber

yderligere omkostninger i form af eksempelvis renter og gebyrer, jf. ovenfor.

6.3. Kundens misligholdelse kan medføre, at Långiverens krav overdrages til ekstern inkasso.

7. Fortrydelsesret

7.1. Låntageren har ret til at udøve sin fortrydelsesret og trække sig fra låneaftalen inden for 14 dage fra datoen

for Låntagerens modtagelse af det aftalte kreditbeløb. Falder fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller

helligdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal ske af

Låntager, som skriftlig meddelelse til Långiveren. Hvis Låntager udøver sin fortrydelsesret, skal Låntager

tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for

Låntagers tilbagebetaling af kreditbeløbet. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt

og senest 30 kalenderdage efter, at Låntager har givet Långiver meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

8. Overdragelse til tredjemand

8.1. Långiveren har ret til at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne

kreditaftale til tredjemand uden Låntagerens forudgående accept. Långiverens accept er påkrævet, hvis Låntager

ønsker at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand.

9. Oplysninger og meddelelser

9.1. Låntageren er forpligtet til straks at underrette Långiver om enhver ændring af Låntagerens adresse,

mobilnummer, e-mail, bankkonto og andre kontaktoplysninger.

9.2. Låntageren accepterer, at al korrespondance fra Långiveren til Låntager sker til Låntagerens e-mailadresse.

Den oplyste e-mailadresse er den til enhver tid oplyste e-mailadresse, som Låntageren angiver i

kontoindstillingerne på www.creditstar.dk .

10. Behandling af personoplysninger

10.1. Låntager accepterer Creditstars persondatapolitik.

10.2. I forbindelse med kundens låneansøgning indsamler og behandler Creditstar oplysninger til brug for

vurdering af kundens kreditværdighed, herunder oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter, hvilket

omfatter:

lånetype og stiftelsestidspunkt

hovedstol på lånet/kreditrammen

https://www.creditstar.dk/


saldo

[evt. tilføj]

11. Begrænsninger i Långiverens ansvar

11.1. Långiveren er ikke ansvarlig for tab som følge af, at lånet ikke udbetales inden for den tid eller det beløb,

der er fastsat i disse Lånebetingelser eller de Særlige Lånevilkår.

11.2. Långiveren er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab som følge af, at der ikke ydes kredit.

11.3. Långiveren er ikke ansvarlig for tab grundet dansk eller udenlandsk lovgivning, danske eller udenlandske

myndigheders handlinger, force majeure, krig, strejke, blokade, boykot eller lock-out eller lignende forhold –

uanset om Långiveren selv er genstand for eller tager del i sådanne konflikthandlinger. Långiveren er under alle

omstændigheder ikke ansvarlig for tab, der skyldes omstændigheder, der ligger uden for Långiverens kontrol,

herunder IT-nedbrud mv. Långiveren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af tredjeparter eller Långiverens

tjenesteudbydere som banker, IT-leverandører mv.

12. Tvister

12.1. Klager kan fremsendes til info@creditstar.dk . Hvis der ikke opnås en løsning mellem parterne i forbindelse

med en klage, kan der anlægges en civil retssag ved de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler

herom.

12.2. Klagemuligheder

Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister

Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

https://www.finanstilsynet.dk/

mailto:info@creditstar.dk
http://www.finansanke.dk/
http://www.forbrug.dk/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
https://www.finanstilsynet.dk/


Vedrørende behandling af personoplysninger mv.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

http://www.datatilsynet.dk/

Procedure forbundet med eventuel klage fremgår af det respektive hjemmesider angivet ovenfor.

http://www.datatilsynet.dk/
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