
Særlige vilkår / Standardiserede europæiske
forbrugerkreditoplysninger

Dato ________

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler
Kreditgiver Creditstar Denmark ApS

Adresse Østerbrogade 226, 2100 København Ø

Tlf.nr. 89 88 48 36

E-mail kundeservice@creditstar.dk

Websted www.creditstar.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittype Lån uden sikkerhed

Det samlede kreditbeløb ________

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden

For at hæve på kreditten kræves det, at låntageren

har underskrevet kreditaftalen, og at øvrige

eventuelle vilkår for at hæve kreditten, eller en del af

denne, er opfyldte. 

Udbetaling af bevilget kreditbeløb sker til den

bankkonto, som låntageren har angivet.

Kreditaftalens løbetid ________ dage

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge

afdragene vil blive fordelt

Låntageren skal betale følgende:

Afdrag: ________.

Antal afdrag: ________

Afdragsbetaling: månedlig

Det samlede beløb, Låntageren skal betale Sum: ________

3.  Kreditomkostninger
Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de

forskellige debitorrenter, der gælder for

kreditaftalen

________

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.

________

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

- indgå aftale om en anden accessorisk

tjenesteydelse. Nej

Nej



Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i

forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i

ÅOP.

Tilknyttede omkostninger Nej

Morarenter

Manglende betalinger kan have alvorlige følger for

Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at

opnå kredit.

De vil blive pålagt:

Hvis tilbagebetalingen af lånet er forsinket mere end

1 dag, vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Såfremt kravet fortsætter til inkasso, er låntagere

forpligtet til at betale et inkassogebyr.

Ved for sen betaling har kreditgiveren ret til at

opkræve morarenter, der løber fra dagen efter

forfaldsdagen.

Morarenten udgør en årlig nominel rente på 8,05%,

svarende til en daglig nominel rente på 0,0223% af

alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Ja

De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en

periode på 14 kalenderdage efter, at låneaftalen er

indgået.

Førtidig tilbagebetaling

De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale

kreditbeløbet før tiden.

Ja, låntageren kan altid tilbagebetale kreditbeløbet

før tid. Se generelle lånevilkår.

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.

Creditstar modtager kreditoplysninger fra:

Register - RKI (Experian)

Register - Debitor Registret

Register - Monthio ApS

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

Disse oplysninger er gyldige i 30 dage fra og med

ansøgningsdatoen.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser



a) om kreditgiver Creditstar Denmark ApS

Registrering 39991349

Tilsynsmyndigheden Finanstilsynet

b) om kreditaftalen

Udøvelse af fortrydelsesretten

Låntageren har ret til at fortryde den indgåede

låneaftale inden for 14 dage fra underskrivelsen af

kreditaftalen i overensstemmelse med

kreditaftaleloven.

Fortrydelse sker ved meddelelse til kreditgiveren.

Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal

forbrugeren til kreditgiveren betale kapitalen og de

renter, der er påløbet fra den dato, hvor

kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor

kapitalen betales tilbage, uden unødig forsinkelse og

senest 30 kalenderdage efter at have sendt

kreditgiveren meddelelsen om udøvelsen af

fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag

af den aftalte debitorrente. Kreditgiveren har ikke ret

til nogen anden kompensation fra forbrugeren i

tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten bortset fra

kompensation for eventuelle omkostninger, som

kreditgiveren har betalt til offentlige myndigheder,

og som ikke kan refunderes.

De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund

for etableringen af forbindelserne med Dem forud

for kreditaftalens indgåelse

Dansk lovgivning, herunder kreditaftaleloven.

Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal

anvendes på kreditaftalen, og/eller om, hvilken

domstol der er kompetent

Dansk ret.

De danske domstole.

Sprogordning

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis De er

indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i

kreditaftalens løbetid

c) om klagead

Hvorvidt der findes, og hvordan man får

klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af

tvister

Låntageren kan i tilfælde af en klage vedrørende

lånet henvende sig til långiverens klageafdeling.

kundeservice@creditstar.dk 

Se endvidere de Generelle lånevilkår pkt. for diverse

udenretlige klagemuligheder.

Långiveren beder dig omhyggeligt læse disse særlige lånevilkår. Bekræft venligst via e-mail, at du godkender de

Særlige lånevilkår og de Generelle lånevilkår (som udgør en integreret del af lånets vilkår), og at du ønsker at

ansøge om lånet. Bemærk venligst, at kreditgiverens endelige kreditbeslutning først tages efter modtagelsen af

din bekræftelse/ansøgning som ovenfor. Kreditaftalen mellem dig og kreditgiver er således kun indgået med

kreditgivers mulige beslutning om at yde lånet.

mailto:kundeservice@creditstar.dk


Du har ret til at bruge din fortrydelsesret og trække dig tilbage fra låneaftalen inden for 14 dage fra den dato,

hvor kreditaftalen blev indgået, se de Generelle lånevilkår. Fortrydelse kan ske ved at kontakte kreditgiverens

kundeservice personligt eller ved at give skriftlig meddelelse til kreditgiver herom. Hvis annullering foretages, skal

du tilbagebetale lånet så hurtigt som muligt med tillæg af påløbne renter frem til datoen for tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

Creditstar Denmark ApS
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