
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger 

 
1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler 

 

Kreditgiver 
 
 

Adresse 
 
 

Tlf. nr. 
E-mail 
Websted 

Eurocard 
(SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB, Sverige) 

 
Bernstorffsgade 50 
1577 København V 

 
+45 36 73 71 39 
eurocard@eurocard.dk 
eurocard.com 

 
2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet 

 

Kredittype Internationalt betalingskort tilknyttet MasterCard 

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

50.000 kr. 

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

Kreditten stilles til disposition som en trækningsret på kortet, når 
kreditten er endeligt bevilget, og alle formelle forhold omkring finan- 
sieringen er på plads. 

Kreditaftalens løbetid Kreditaftalen gælder for en periode på 12 måneder. Dersom aftalen 
ikke er opsagt af en af parterne inden udløb, forlænges kreditafta- 
len for 1 år ad gangen. 

Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge 
afdragene vil blive fordelt 

Du skal månedligt betale minimum 5% af kontoens saldo, dog 
mindst 250 kr. Er saldoen mindre end 250 kr., da restsaldoen. 

 
Renter og omkostninger er indeholdt i de anførte ydelser. 
Indbetalinger til kontoen dækker først eventuelle renter og gebyrer, 
dernæst afskrives der på ældste gæld. 

Det samlede beløb, du skal betale 
Der menes den lånte kapital plus renter og eventu- 
elle omkostninger i forbindelse med din kredit. 

Det samlede beløb, der skal tilbagebetales, er afhængigt af, hvor 
meget der er trukket på kreditten samt afviklingsperioden (nedenfor 
er udgangspunktet 1 år). 
 
Ved 100% udnyttelse: 58 105 kr. 

 
 

Eurocard 
Besøgsadresse: 
Bernstorffsgade 50 
DK-1577 København V 

 
 

Postadresse: 
Postboks 351 
DK-0900 København C 

 
Tel: +4536 73 71 94 
eurocard@eurocard.dk 
eurocard.com 

 
ORG. NR. 556574-6624 
CVR-NR. 25804759 
Eurocard udstedes og 
drives af SEB Kort Bank, Danmark, 
filial af SEB Kort Bank AB, Sverige 

mailto:eurocard@eurocard.dk
mailto:eurocard@eurocard.dk


3. Kreditomkostninger 
 

Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskel- 
lige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen 

Debitorrenten er variabel og udgør pt. 16,36%, baseret på en påly- 
dende rente på 15,25%. 

 
Renten kan ændre sig inden endelig kontraktindgåelse. 

 
Renteændring som følge af ændring i referencerenten 
Kortudsteders rentesatser er variable, og kan reguleres i henhold 
til Danmarks Nationalbanks diskonto (herefter betegnet som refe- 
rencerenten). Udgangspunktet for beregningerne er diskontoen pr. 
ultimo august 2010. Satsen kan findes på nationalbanken.dk. 
Renteændring kan ske med øjeblikkelig virkning, når referenceren- 
ten ændres, men vil af praktiske grunde typisk blive gennemført i 
forbindelse med den månedlige fakturering. Referencerenten og 
meddelelse om ændringer heri er tilgængelig på nationalbanken.dk 
samt på eurocard.dk. 
Du vil jævnligt, efterfølgende, få meddelelse om ændringer i rente- 
satsen på kontoudtoget eller andet varigt medium. 

 
Renteændring som følge af andre forhold 
Kortudsteder kan endvidere sætte de variable rentesatser op med 
1 måneds varsel, hvis 
1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige 

forhold i ind- og udland, giver grund til ændring for en eller flere 
kredittyper, og/eller 

2. kortudsteder - uden sammenhæng med udviklingen i det al- 
mindelige renteniveau - ønsker at ændre sin generelle rente- og 
prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. 
være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte ressour- 
cer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. Ved andre 
renteændringer end ændring i referencerenten vil varsling ske på 
papir eller på et andet varigt medium. 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
Dette er de samlede omkostninger udtrykt i pro- 
cent pr. år af det samlede kreditbeløb. 
ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammen- 
ligne forskellige tilbud. 

 
Ved 100% udnyttelse: 17,65% 
 
Beregningen af ÅOP er med udgangspunkt i rentesatser, gebyrer 
mv. gældende pr. 1. marts 2023 – herunder det årlige kortgebyr 

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kre- 
ditten på de annoncerede vilkår og betingelser, 
forpligtet til at 
– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller 
– indgå aftale om en anden accessorisk tjeneste- 

ydelse 
Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i for- 
bindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke 
i ÅOP. 

 
 
 

Nej 
Nej 

Tilknyttede omkostninger  

Omkostninger ved anvendelse af et specifikt beta- 
lingsmiddel (f.eks. et kreditkort) 

Ved brug af kortet til kontanthævninger opkræves følgende geby- 
rer: 2%, dog minimum 50 kr. pr. transaktion. 

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

Morarenter beregnes efter samme rentesats som aftalt i kreditaf- 
talen. Ved manglende betaling tilskrives rykkergebyrer i henhold 
til Rentelovens regler. Ved fortsat manglende betaling vil der ske 
overførsel til inkasso. 



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 kredit- 
beløbet før tiden. 

Ja 

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 fællesskabsret- 
ten eller strider mod den offentlige orden eller den 
offentlige sikkerhed. 

Der vil blive søgt i kreditgivers kundedatabase samt i RKI og Debi- 
tor Registret. Du vil modtage besked om resultatet af kreditvurde- 
ringen. 

Ret til et udkast til kreditaftale 
Du har ret til, efter anmodning gratis at modtage 
en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestem- 
melse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren 
på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at 
indgå kreditaftalen med dig. 

Ja, du er berettiget hertil, medmindre kreditanmodningen er af- 
slået. 

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåel- 
sen er bindende for kreditgiveren 

Disse oplysninger er gyldige 14 dage fra dato 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. 25804759 
Registreringsnummer hos Finansinspektionen: 041503 

Tilsynsmyndigheden Finansinspektionen, Sverige 
fi.se 

b) om kreditaftalen  

Udøvelse af fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde kreditaftalen. 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. 

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du indgår aftalen, 
det vil sige underskriver kreditaftalen/modtager bekræftelse på 
kreditaftalen. 

 
Du har efter kreditaftaleloven krav på at få en række oplysninger, 
blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, 
før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller 
e-mail). 

 
Hvis du f.eks. underskriver kreditaftalen/modtager bekræftelse på 
kreditaftalen mandag den 1., og også har fået de nævnte oplys- 
ninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået 
oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med 
onsdag den 17. 

 
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaf- 
tensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hver- 
dag. 

 
Fortsætter på næste side 



5. fortsat fra forrige side 
 

 
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette kreditgiver 
om, at du har fortrudt aftalen. Underretning skal gives skriftligt, og 
du skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre 
dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende et brev 
anbefalet og opbevare postkvitteringen. 

 
Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal sendes til: 
Eurocard 
Postboks 351 
0900 København C 

 
Udøver du ikke fortrydelsesretten, eller udøver du den ikke rettidigt, 
er du bundet af kreditaftalen. 

Sprogordning Aftalen indgås på dansk, med mindre det er særskilt aftalt, at den 
indgås på engelsk. 

c) om klageadgang  

Hvorvidt der findes, og hvordan man får, klagead- 
gang og adgang til udenretlig bilæggelse af tvister 

Du har mulighed for at klage til: 
 

Forbrugerombudsmanden 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

 
og/eller 

 
Finansinspektionen 
Box 7821 
107 97 Stockholm 
Sverige 

 
og/eller 

 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 

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