
SEFI - Standardiseret Europ�isk Forbrugerkreditinformation 

Inden for EU er en standardiseret form for forbn1gerkreditoplysninger udfonnet. Infonnationen afspejler pnecist det tilbud, vi giver 
under de nuvrerende markedsforhold. 

1. Kreditgivers navn og kontaktoplysninger:

Kreditgiver: Fyrklövern

CVR-nummer: 21 91 21 31 

Adress: Fyrklövern Postboks 1610, 0900 K0benhavn C 

Telefon: 35 26 84 00 

Webbadresse: http://www.fyrklovern.com/dk

2. Beskrivelse af hovedtrcekkene i kreditproduktet

Type af kredit 

Det sammenlagte kreditbel"b og vilkar for 

kreditudnyttelsen 

L0bende kredit. Kreditten tilbagebetales i lige store rater i l0bet af lanets l0betid, 

sakaldte annuitet. 

Du opnar en kontokredit som svarer til det bel0b, som din forste ordre pa kontoen har. 

Kreditten kan benyttes med det samme. Nar en ordre indebcerer, at din bevilligede 

kredit bliver overskredet, vii dette blive betragtet som en ans0gning om at udvide 

kreditten. Fyrklövern bestemmer, baseret pa dine data, eksterne data og din 



Vilkar for kreditten 

Kreditaftalens l�betid 

Betalinger og i hvilken riekkef�lge disse skal 

fratriekkes 

betalingshistorik, om k¢bet kan tildeles en h¢jere kredit. Du far l¢bende 

information om din aktuelle g�ld og transaktioner ved manedlige meddelelser. Se 

vilkar og betingelser. 

Din ans¢gning om kredit pr¢ves i overensstemmelse med g�ldende lovgivning og 

indhentning af ekstern kreditvurdering. Kreditten udnyttes til k¢b hos Fyrklövern. 

Se vilkar og betingelser. 

Lantager v�lger selv varigheden af la net. Tilg�ngelige varigheder er 6, 12, 18, 24, 

36 og 48 maneder. 

L¢betid: 6 maneder, i alt seks meddelelser. 

Varighed: 12 maneder, i alt tolv meddelelser. 

L¢betid: 18 maneder, i alt atten meddelelser. 

L¢betid: 24 maneder, i alt fireogtyve meddelelser. 

L¢betid: 36 maneder, i alt seksogtredive meddelelser. 

L¢betid: 48 maneder, i alt otteogfyrre meddelelser. 

Betalinger modregnes den nuv�rende g�ld i f¢1gende r�kkef¢1ge: gebyrer, renter 

og kapital. Du kan v�lge at udnytte i alt to betalingsfri maneder i en 12 maneders 

periode. Dog skal du have betalt fire maneder i tr�k, f¢r en betalingsfri 

maned kan benyttes. Renter vii ogsa opkr�ves i 1¢bet af betalingsfri maned. 



Det samlede bel�b, der skal betales af 
lantager 

3. Kreditomkostninger

Kreditrente og andre omkostninger 

Arlig omkostningsprocent (AOP) 

Dette viser dine samlede omkostninger for dine k¢b, herunder renter og adm.afgift. 

Eksempler pa omkostninger: 

2.000 DKK Ian i 12 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 2.607 DKK 

4.000 DKK Ian i 12 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 4.915 DKK 

6.000 DKK Ian i 12 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 7.222 DKK 

8.000 DKK Ian i 12 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 9.529 DKK 

10.000 DKK for Ian i 12 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 11.837 DKK 

10.000 DKK for Ian i 24 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 13.653 DKK 

20.000 DKK for Ian i 24 maneder giver en samlet omkostning tilsvarende. 26.707 DKK 

- For hver maned debiteres rente med p.t. 1,58% af det til enhver tid skyldige bel¢b samt

provision af maksimumbel¢bet, p.t. 0,4%.

- Renterne er gyldige indtil videre og kan cendres i overensstemmelse med aftalen

pa grund af kreditpolitiske afg¢relser, ¢gede laneomkostninger eller andre

omkostningsstigninger, som ikke med rimelighed kunne vcere forudset.

- Enhver rentecendringer meddeles dig skriftligt mindst 30 dage for de trceder i kraft.

- Manedligt gebyr 25 DKK.

lkke udnyttet kredit vii ikke blive opkrcevet renter. Eksempler pa arlige omkostninger 

for forskellige lanebel¢b: 



Obligatorisk forsikring eller 

supplerende tjeneste 

Omkostninger i forbindelse med 

forsinkede betalinger 

4. Andre vigtige retslige aspekter

Fortrydelsesret 

Fortidlig tilbagebetaling 

S�g i databasen 

10.000 DKK i 12 måneder inkl. månedlig gebyr 25 DKK: 33,04%

10.000 DKK i 24 måneder inkl. månedlig gebyr 25 DKK: 32,81%

20.000 DKK i 24 måneder inkl. månedlig gebyr 25 DKK: 29,65%

20.000 DKK i 36 måneder inkl. månedlig gebyr 25 DKK: 29,49%

Lantager er berettiget til at annullere kontrakten inden 30 kalenderdage. Kundeservice skal 

kontaktes ved brug af fortrydelsesretten. 

Hele eller dele af lanet kan tilbagebetales tidligere pa ethvert tidspunkt uden ekstra omkostninger. 

Kreditvurdering sker i interne registre samt ved kontrol hos eksterne 

kreditoplysningsvirksomheder. Hvis en anmodning om kredit afslas pa grundlag af en s¢gning i en 

database, skal kreditor straks og gratis underrette kunden om resultatet af s¢gningen. Dette 

gcelder ikke, hvis videregivelse af sadanne oplysninger er forbudt i henhold til fællesskabsretten 

Oplysning om den effektive rente forudsætter, at den variable rente er uændret i 
afdragsperioden. Andre måder at udnytte kreditten på kan føre til både hø jere og lavere 
effektive renter. 

Nej. 

Hvis betaling udebliver debiteres lovmæssigt rykkergebyr. For konto gælder at hele skylden 

forfalder til omgående betaling, hvis det forfaldne bel¢b udg¢r mere end 1/10 af hele skylden.



eller strider mod den offentlige orden og sikkerhed. 

Låntageren kan fa et eksemplar af kreditaftale ved at kontakte Fyrklöverns kundeservice via 

telefon 35 26 84 00 eller via mail til kundesupport@fyrklovern.dk. 

5. Yderligere oplysninger om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registering 

Tilsynsmyndighed( er) 

Ud�velse af fortrydelsesretten 

Klausul om, hvilken lov der skal bruges 

vedr. kreditaftalen og / eller den beh�rig 

domstol. 

Fyrklövern er registreret hos Skat med CVR- og SE-nummer 21 91 21 31. 

Forbrugerradet Tcenk f¢rer tilsyn over Fyrklövern vedr¢rende den aktuelle kredit. 

Lantager har ret, at indenfor 14 dage efter datoen for kontrakten ud¢ve sin 

fortrydelsesret efter Kreditaftaleloven 3 kap. 19§ for at trcekke aftalen tilbage. Ved k¢

b hos Fyrklövern gcelder 30 dage. I tilfcelde af at lantageren fortryder indenfor 30 dage 

skal lantageren omgaende returnere varen. Lantager betaler ogsa for pal¢bne renter 

indtil betaling har fundet sted. Lantager skal bruge en returlabel eller selv sende varen 

retur, kontakt kundeservice ved fortrydelse. 

 

Retten til at få et eksemplar 

af kreditaftale

Dansk lov gælder. Hvis tvisten ikke kan l¢ses pa anden made end ved en retssag, 

skal sadan sag l¢ses ved dansk domstol.






