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Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for Kreditgiver

2. Beskrivelse af kreditproduktets vigtigste egenskaber

Kreditgiver

Kredittype

Kreditaftalens løbetid 1 år - 15 år

Afdrag og i hvilken rækkefølge  
afdragene vil blive fordelt

Det samlede beløb, der skal betales.
Der menes den lånte kapital plus renter  
og eventuelle omkostninger i forbindelse  
med din kredit

10.692 kr. - 466.257 kr.

Forbrugslån

Adresse

Telefonnummer 

Webadresse www.entercard.dk

+45 33 42 37 20

Entercard Danmark, filial af Entercard Group
AB, Sverige (CVR-nummer 38722557)

Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb,
der stilles til disposition i henhold til Kreditaftalen

10.000 kr. - 250.000 kr.

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår du vil få pengene

For at få udbetalt lånet og dermed benytte
kreditten, skal kunden underskrive det tilhørende
gældsbrev og returnere nødvendig dokumentation
til Entercard.

Du skal betale følgende:  
Terminsydelse: 891 kr. - 2.682 kr.  
Antal Terminer: 12 - 180 
Renter og omkostninger er indeholdt i de anførte
ydelser. Indbetalinger til Kontoen dækker først
renter og gebyrer, dernæst afskrives der på den
resterende betaling.

Arne Jacobsens Alle 13, 3.
2300 København S

re:member, Postboks 89, 2770 Kastrup. Telefon: 33 42 37 20, www.remember.dk
Ansvarlig udsteder af re:member er Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige (CVR-nummer 38722557)



8

3. Kreditomkostninger

Tilknyttede omkostninger

Debitorrenten eller eventuelt de forskellige
debitorrenter, der gælder for Kreditaftalen

Pålydende rente (variabel) 6,95 % - 21,45 %

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger udtrykt  
i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.  
De årlige omkostninger i procent anføres  
for at gøre det enklere at sammenligne  
forskellige tilbud.

Er det obligatorisk for at opnå kreditten eller for
at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og
betingelser at:
- tegne en forsikring som sikrer kreditten, 
  eller
- indgå aftale om en anden accessorisk
  tjenesteydelse

Hvis Kreditgiver ikke kender omkostningerne i
forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår 
de ikke i ÅOP.

Andre omkostninger i forbindelse med
Kreditaftalen

Betingelserne for ændring af ovennævnte
omkostninger i forbindelse med Kreditaftalen

Morarenter
Manglende betalinger kan have alvorlige følger
for Låntager (f.eks. tvangsauktion) og gøre det
vanskeligere at opnå kredit

Vi kan ændre rentesatsen, gebyrer og
omkostninger så længe vi informerer dig
mindst 1 måned før ændringen træder i kraft.  
Se endvidere pkt. 7 i Forretningsbetingelserne.

Du vil blive pålagt morarenter efter samme
rentesats som aftalt i Forretningsbetingelserne  
for manglende betalinger.

Ved fortsat manglende betaling vil der ske
overførsel til inkasso, hvilket vil pålægge
Låntager yderligere inddrivelsesomkostninger,
herunder rykkergebyrer i henhold til
inddrivelsesbekendtgørelsen.

ÅOP 7,31 % - 23,87 % p.a.
baseret på følgende:
Debitorrente 7,18 % - 23,69 %
Oprettelsesgebyr 300 kr.
Løbetid: 12 - 180 måneder. 

Forudsat at rente, gebyr og andre
kreditomkostninger er uændrede  
gennem hele kreditperioden.

Nej

Nej

Fakturagebyr: 0 kr. 
Oprettelsesgebyr: 300 kr.

Debitorrente f.t. 7,18 % - 23,69  % p.a. (variabel rente)
Renten beregnes af det til enhver tid  
udestående lånebeløb. Renten af det skyldige  
beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

re:member, Postboks 89, 2770 Kastrup. Telefon: 33 42 37 20, www.remember.dk
Ansvarlig udsteder af re:member er Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige (CVR-nummer 38722557)
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4. Andre vigtige retslige aspekter

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde Kreditaftalen inden  
for en periode på 14 kalenderdage

Førtidig tilbagebetaling
Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale
kreditbeløbet før tiden

Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde  
af førtidig tilbagebetaling

Informationssøgning 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 fællesskabs-
retten eller strider mod den offentlige orden eller 
den offentlige sikkerhed.

Ret til et udkast til Kreditaftale

Hvor længe oplysningerne forud for
aftaleindgåelsen er bindende for Kreditgiveren

Disse oplysninger er gyldige i 30 dage
fra datoen for aftalens indgåelse. Ved en
eventuel renteændring eller ændring af  
andre kreditomkostninger i perioden fra  
Kreditaftales indgåelse til udbetaling af  
kreditten, vil ændringen være gældende  
fra udbetalingsdatoen.

Du har ret til på 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 dig.

Der vil blive søgt i Långivers kundedatabase
samt i RKI og Debitor Registret i forbindelse
med Långivers vurdering af Låntagers
kreditværdighed. Låntager har ret til omgående
og gratis underretning om resultatet af en sådan
databasesøgning.

Kompensationen kan ikke overstige 1 pct. af  
det kreditbeløb, der tilbagebetales før tiden,  
hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige 
tilbagebetaling og Kreditaftalens aftalte  
ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger  
1 år, kan kompensationen ikke overstige  
0,5 pct. af det kreditbeløb, der tilbagebetales  
før tiden.

Kreditten kan når som helst betales tilbage.
Forbrugeren betaler kun for benyttet kredittid.

Ja
Vilkårene for at gøre brug af fortrydelsesretten
fremgår af Forretningsbetingelsernes pkt. 5

re:member, Postboks 89, 2770 Kastrup. Telefon: 33 42 37 20, www.remember.dk
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Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndighed

b) om Kreditaftalen

Udøvelse af fortrydelsesretten

Sprogordning Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk.  
Hvis du er indforstået med dette, vil vi  
kommunikere på dansk i Kreditaftalens løbetid.

Du har ret til at fortryde Kreditaftalen.

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon +45 33 55 82 82
E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk 

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon +45 41 71 51 51
E-mail: forbrugerombudsmanden@forbruger-
ombudsmanden.dk

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby 
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Finansinspektionen i Sverige
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon: +46 8 408 980 00 
E-mail: finansinspektionen@fi.se

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg  
af finansielle tjenesteydelser

re:member, Postboks 89, 2770 Kastrup. Telefon: 33 42 37 20, www.remember.dk
Ansvarlig udsteder af re:member er Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige (CVR-nummer 38722557)



11

c) om klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan man får
klageadgang til udenretslig bilæggelse af tvister

Du har mulighed for at klage til: 

Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet
Nævnenes Hus, Toldboden 2,
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk
nh@naevneneshus.dk 

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby 

Forinden klagen indleveres skal du først
have forsøgt at kontakte Kreditgiver for  
at opnå en tilfredsstillende løsning på de  
forhold, der klages over.
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