
 

 

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, med namnet DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas 

främst av den tyska finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM 

och DNB   1/4 

Standardinformation på DEGIRO Debetkapital (Marginallån) 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter. 
 

Kreditgivare 
Adress 
 
Telefonnummer 
E-postadress  
Webbadress  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam, Nederländerna 
+31 20 261 3072 
clients@degiro.com 
https://www.degiro.se/ 

 
 

 
2. Beskrivning av lånets viktigaste egenskaper 

Typ av lån  Det är debetkapital (marginallån), där du får ett belopp mot 
säkerhet i dina finansiella instrument, med vilket du endast kan 
genomföra transaktioner i finansiella instrument (derivat 
och/eller värdepapper, beroende på din investerarprofil) via 
DEGIRO.  

Ange att lånet beviljas eller utlovas mot säkerhet i form av 
finansiella instrument och att dess gräns är föremål för en viss 
procentuell täckning och, i förekommande fall, för vissa 
diversifieringskrav.  

Lånet beviljas mot säkerhet i form av finansiella instrument. 
Kreditgränsen (det belopp som du kan låna) beror på en 
täckningsränta som vi har kommit överens om. 
Täckningsgraden beror på din investeringsprofil och de 
finansiella instrumenten i din portfölj.  

Vilken täckningsgrad och vilka diversifieringskrav tillämpas på 
de pantsatta finansiella instrumenten?  

Dessa debetkapital tillåter utnyttjande upp till ett värde av 70 % 
av värdet av aktie- och investeringsfondsportföljer plus 80 % av 
värdet av obligationer i portföljen om du har profilen 
"basmarginal", "tradermarginal" eller "daytradermarginal". 
Derivat och produkter med hävstångseffekt ingår inte. 
 
Om din profil anger "aktiv marginal" är det möjligt att utnyttja 
upp till 33 % av värdet på de finansiella instrumenten i 
portföljen.   
 
Olika räntesatser kan gälla för ett specifikt finansiellt 
instrument. DEGIRO kan också besluta att bevilja mer eller 
mindre kredit för ett visst finansiellt instrument eller justera 
procentsatserna för en viss investeringsprofil. Ytterligare 
information finns i dokumentet "Värde av värdepapper, risk, 
debitering av pengar och debitering av värdepapper i ytterligare 
information om investeringstjänsterna". 

Täckningsgraden för varje typ av finansiellt instrument och, i 
förekommande fall, kraven på sammansättningen av de 
pantsatta finansiella instrumenten.  

Denna debetkapital tillåter utnyttjande upp till 70 % av värdet 
på aktier och värdepappersfonder och 80 % av värdet på 
obligationer i din portfölj om du har profilen "basmarginal", 
"tradermarginal" eller "daytrader-marginal". Derivat och 
produkter med hävstångseffekt ingår inte.  
 
Om din profil anger "aktiv handlare" är det möjligt att utnyttja 
upp till 33 % av värdet på de finansiella instrumenten i 
portföljen. Det spelar ingen roll vilka finansiella instrument du 
har i din portfölj.  
 
Olika räntesatser kan gälla för ett specifikt finansiellt 
instrument. DEGIRO kan också besluta att bevilja mer eller 
mindre kredit för ett visst finansiellt instrument eller justera 
procentsatserna för en viss investeringsprofil. Ytterligare 
information finns i dokumentet "Värde av värdepapper, risk, 
debitering av pengar och debitering av värdepapper i ytterligare 
information om investeringstjänsterna". 
   
 
 
 

Villkor för utnyttjandet Om i) kunden har ingått avtalet om Debetkapital och en 
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Detta betyder när och hur du kommer att få pengarna.  betalningsskyldighet uppstår för kunden enligt avtalet om 
investeringstjänster i en viss valuta (t.ex. om ett finansiellt 
instrument köps) och ii) kunden inte har tillräckliga medel för att 
uppfylla respektive betalningsskyldighet i sin helhet, lånas 
underskottet automatiskt upp enligt låneavtalet (om tillräcklig 
kredit finns tillgänglig).  
 
Därför kommer inget belopp att sättas in på ditt konto.  

Tidsfrister och, i förekommande fall, den ordning i vilken 
tidsfristerna ska placeras.  

Ränta och/eller kostnader ska krediteras lånet. Räntan för 
användningen av debetkapitalet debiteras månadsvis i 
efterskott på ditt saldo hos DEGIRO. Observera att detta 
kommer att öka låneutnyttjandet. Om du överskrider gränsen 
ska du omedelbart reducera kreditbeloppet genom att sätta in 
pengar eller sälja positioner i finansiella instrument.  

Begärda säkerheter  En panträtt skapas i din investeringsportfölj.   

 
 
 
3. Kostnad för lånet 

Låneräntan eller, i förekommande fall, de olika låneräntor som 
gäller för kreditavtalet.  

4.9% fastställs årligen. Denna fasta ränta omprövas 
regelbundet (två gånger per år) av kreditgivaren och kan under 
vissa omständigheter justeras för en efterföljande (fast) 
ränteperiod.  
 
Om du planerar att ha en kontokredit under en längre tid har du 
också möjlighet att fördela medel. Det innebär att vi reserverar 
medel som du lånar till en lägre ränta. Den fasta räntesatsen 
för tilldelningen är 3.9%. Denna fasta ränta är också föremål för 
regelbunden omprövning av kreditgivaren och kan justeras 
under vissa omständigheter. Du kan läsa mer om detta i 
villkoren.  
 
Denna debiteringsränta beräknas på hela det beviljade 
beloppet, även om du inte använder detta belopp (i sin helhet). 
Den valda fördelningen gäller alltid för en hel kalendermånad. 
Nya tilldelningar träder i kraft den första dagen i följande 
månad. Den vanliga debiteringsräntan på 4.9% gäller för den 
del av lånet som överstiger din tilldelning. 
 

Fyra representativa exempelberäkningar av den totala 
kostnaden för debitering av pengar baserat på olika 
kreditgränser.  

Lånets 

totala 

belopp 

Årlig 

effektiv 

ränta 

Ränta 

per 

månad  

Ränta 

per år  

Totalt 

lånebe

lopp 

efter 

ett år  

10 000 
EURO 

5.08% 41.39 508 10,508 

25 000 
EURO 

5.08% 103.48 1,270 26,270 

50 000 
EURO 

5.08% 206.95 2,540 52,540 

100 000 
EURO 

5.08% 413.90 5,080 105,080 

 *  
Månadskostnaden i detta exempel baseras på en ränta på 
0.4139% per månad.  

Kostnader i samband med krediten  Det finns inga andra kostnader i samband med krediten.  

Det krävs ett eller flera konton för att registrera både betalningar 
och uttag.  

För att använda krediten behöver du ett konto hos DEGIRO.  

Kostnader vid försenad betalning Om lånesaldot överskrider lånegränsen och du inte åtgärdar 
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Om du inte betalar kan det få allvarliga konsekvenser för dig 
(t.ex. tvångsförsäljning) och göra det svårt att få lån i framtiden.  
 

överträdelsen inom den överenskomna perioden har DEGIRO 
rätt att ingripa och stänga portföljer med finansiella instrument. 
Du ska betala en avgift för detta.   
 
Du ska också att stå för eventuella inkassokostnader om en 
restskuld kvarstår. En överträdelse av lånegränsen kan uppstå 
till följd av fluktuationer i priserna på dina positioner, om 
beräkningen av risk- eller säkerhetsvärdet ändras eller till följd 
av uttag av ränta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Uppsägning av låneavtalet  Du kan säga upp avtalet om värdepapperslån när som helst via 
e-post, utan uppsägningstid. Lånet kan endast avslutas när 
kreditbeloppet och alla relaterade avgifter och räntor har 
(åter)betalats, så att det inte finns något utestående kreditsaldo. 
DEGIRO har också rätt att säga upp avtalet om 
värdepapperslån. Vid ordinarie uppsägning kräver DEGIRO en 
uppsägningstid på minst två månader.  
 
 

Rätt till ångerrätt  Ja, du kan ångra dig inom 14 dagar. Du ska då omedelbart 
betala tillbaka kreditbeloppet.  

Förtida återbetalning 
Du har rätt att när som helst förtidsinlösa lånet helt eller delvis.  

Du har alltid möjlighet att betala av krediten i förtid, helt eller 
delvis, utan att det blir några extra avgifter.  

Sökning i en databas 
Långivaren ska informera dig omedelbart och kostnadsfritt om 
en låneansökan avslås till följd av en databassökning. Detta 
ska inte gälla om tillhandahållandet av sådan information är 
förbjudet enligt EU-lagstiftningen eller om det strider mot målen 
för den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten.  

 
DEGIRO konsulterar ett kreditupplysningsinstitut innan 
låneavtalet ingås. Om din låneansökan inte godkänns på grund 
av de registrerade uppgifterna kommer DEGIRO att informera 
dig om detta. 
 
 
 
  

Perioden under vilken långivaren är bunden av den information 
som lämnats före avtalstillfället.  

Informationen är giltig från och med dagen för utfärdandet av 
detta dokument till och med 14 dagar efter det datumet.   

 
 

5. Ytterligare information vid distansförsäljning av finansiella tjänster 

 (a) om kreditgivaren   

  

Registrering  
 
 
 
 
 

DeGIRO är ett handelsnamn för flatexDEGIRO Bank. 
FlatexDEGIRO Banks filial i Nederländerna är registrerad i 
handelskammarens företagsregister under nummer 82510245. 
flatexDEGIRO Bank AG är registrerad i företagsregistret i 
Frankfurt am Main, Tyskland, under nummer HRB 105687. 
 

Tillsynsmyndighet  
 

DEGIRO är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank 

AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska 

finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna omfattas den 
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nederländska filialen av flatexDEGIRO Bank av DNB:s 

integritetstillsyn och AFM:s (Authority for the Financial 

Markets) affärstillsyn. 

  

(b) om låneavtalet   

Rätt till ångerrätt  Ja.   

Lagstiftning som tillämpas av långivaren för att etablera 
relationer med dig innan låneavtalet ingås.  

Den nederländska civillagen är tillämplig i samband med 
genomförandet av låneavtalet.  

Klausul om vilken lag som är tillämplig på låneavtalet och/eller 
vilken domstol som är behörig.  

Avtalsförhållandet, liksom alla frågor som rör dess existens och 
ingående, ska uteslutande regleras av nederländsk lag, med 
uteslutande av lagvalsreglerna. Detta utesluter dock inte det 
skydd som ges kunden i enlighet med bindande bestämmelser 
som är tillämpliga i det land där kunden har sin vanliga 
vistelseort.  

Språkliga bestämmelser  Information och avtalsvillkor tillhandahålls på engelska eller på 
något annat språk som vi kommit överens om med dig. Om du 
godkänner det kan vi under låneavtalets löptid kommunicera på 
det andra språk som DEGIRO och du kommit överens om. När 
det gäller tolkningen av dokumenten ska den engelska 
versionen av dokumenten ha företräde. 
 

(c) förfaranden för överklagande   

Förekomst av och tillgång till förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol.  

Om konsumenten inte är nöjd med resultatet av det interna 
klagomålsförfarandet kan ett klagomål lämnas in (kostnadsfritt) 
till myndigheten för klagomål inom den finansiella sektorn 
(Kifid). Du kan lämna in ett klagomål (online) via My Kifid: 
https://consument.kifid.nl/ 
Du kan också lämna in ett klagomål per post genom att 
använda Kifid-formuläret för klagomål: 
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/  
Kifid, konsumentbyrå 
P.O. Box 93257 
2509AG Den Haag, Nederländerna 
  
Du kan också lämna in ett klagomål via den europeiska 
plattformen för tvistlösning: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
Klagomålet kan också lämnas in till den behöriga domaren.  
 
 
 

 

 

https://consument.kifid.nl/
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
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Standardinformation på DEGIRO Debetkapital (Marginallån) 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter. 
 

Kreditgivare 
Adress 
 
Telefonnummer 
E-postadress  
Webbadress  

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO) 
Amstelplein 1, Rembrandt Tower 9th Floor 1096 HA 
Amsterdam, Nederländerna 
+31 20 261 3072 
clients@degiro.com 
https://www.degiro.se/ 

 
 

 
2. Beskrivning av lånets viktigaste egenskaper 

Typ av lån  Det är debetkapital (marginallån), där du får ett belopp mot 
säkerhet i dina finansiella instrument, med vilket du endast kan 
genomföra transaktioner i finansiella instrument (derivat 
och/eller värdepapper, beroende på din investerarprofil) via 
DEGIRO.  

Ange att lånet beviljas eller utlovas mot säkerhet i form av 
finansiella instrument och att dess gräns är föremål för en viss 
procentuell täckning och, i förekommande fall, för vissa 
diversifieringskrav.  

Lånet beviljas mot säkerhet i form av finansiella instrument. 
Kreditgränsen (det belopp som du kan låna) beror på en 
täckningsränta som vi har kommit överens om. 
Täckningsgraden beror på din investeringsprofil och de 
finansiella instrumenten i din portfölj.  

Vilken täckningsgrad och vilka diversifieringskrav tillämpas på 
de pantsatta finansiella instrumenten?  

Dessa debetkapital tillåter utnyttjande upp till ett värde av 70 % 
av värdet av aktie- och investeringsfondsportföljer plus 80 % av 
värdet av obligationer i portföljen om du har profilen 
"basmarginal", "tradermarginal" eller "daytradermarginal". 
Derivat och produkter med hävstångseffekt ingår inte. 
 
Om din profil anger "aktiv marginal" är det möjligt att utnyttja 
upp till 33 % av värdet på de finansiella instrumenten i 
portföljen.   
 
Olika räntesatser kan gälla för ett specifikt finansiellt 
instrument. DEGIRO kan också besluta att bevilja mer eller 
mindre kredit för ett visst finansiellt instrument eller justera 
procentsatserna för en viss investeringsprofil. Ytterligare 
information finns i dokumentet "Värde av värdepapper, risk, 
debitering av pengar och debitering av värdepapper i ytterligare 
information om investeringstjänsterna". 

Täckningsgraden för varje typ av finansiellt instrument och, i 
förekommande fall, kraven på sammansättningen av de 
pantsatta finansiella instrumenten.  

Denna debetkapital tillåter utnyttjande upp till 70 % av värdet 
på aktier och värdepappersfonder och 80 % av värdet på 
obligationer i din portfölj om du har profilen "basmarginal", 
"tradermarginal" eller "daytrader-marginal". Derivat och 
produkter med hävstångseffekt ingår inte.  
 
Om din profil anger "aktiv handlare" är det möjligt att utnyttja 
upp till 33 % av värdet på de finansiella instrumenten i 
portföljen. Det spelar ingen roll vilka finansiella instrument du 
har i din portfölj.  
 
Olika räntesatser kan gälla för ett specifikt finansiellt 
instrument. DEGIRO kan också besluta att bevilja mer eller 
mindre kredit för ett visst finansiellt instrument eller justera 
procentsatserna för en viss investeringsprofil. Ytterligare 
information finns i dokumentet "Värde av värdepapper, risk, 
debitering av pengar och debitering av värdepapper i ytterligare 
information om investeringstjänsterna". 
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Villkor för utnyttjandet 
Detta betyder när och hur du kommer att få pengarna.  

Om i) kunden har ingått avtalet om Debetkapital och en 
betalningsskyldighet uppstår för kunden enligt avtalet om 
investeringstjänster i en viss valuta (t.ex. om ett finansiellt 
instrument köps) och ii) kunden inte har tillräckliga medel för att 
uppfylla respektive betalningsskyldighet i sin helhet, lånas 
underskottet automatiskt upp enligt låneavtalet (om tillräcklig 
kredit finns tillgänglig).  
 
Därför kommer inget belopp att sättas in på ditt konto.  

Tidsfrister och, i förekommande fall, den ordning i vilken 
tidsfristerna ska placeras.  

Ränta och/eller kostnader ska krediteras lånet. Räntan för 
användningen av debetkapitalet debiteras månadsvis i 
efterskott på ditt saldo hos DEGIRO. Observera att detta 
kommer att öka låneutnyttjandet. Om du överskrider gränsen 
ska du omedelbart reducera kreditbeloppet genom att sätta in 
pengar eller sälja positioner i finansiella instrument.  

Begärda säkerheter  En panträtt skapas i din investeringsportfölj.   

 
 
 
3. Kostnad för lånet 

Låneräntan eller, i förekommande fall, de olika låneräntor som 
gäller för kreditavtalet.  

5.9% fastställs årligen. Denna fasta ränta omprövas 
regelbundet (två gånger per år) av kreditgivaren och kan under 
vissa omständigheter justeras för en efterföljande (fast) 
ränteperiod.  
 
Om du planerar att ha en kontokredit under en längre tid har du 
också möjlighet att fördela medel. Det innebär att vi reserverar 
medel som du lånar till en lägre ränta. Den fasta räntesatsen 
för tilldelningen är 4.5%. Denna fasta ränta är också föremål för 
regelbunden omprövning av kreditgivaren och kan justeras 
under vissa omständigheter. Du kan läsa mer om detta i 
villkoren.  
 
Denna debiteringsränta beräknas på hela det beviljade 
beloppet, även om du inte använder detta belopp (i sin helhet). 
Den valda fördelningen gäller alltid för en hel kalendermånad. 
Nya tilldelningar träder i kraft den första dagen i följande 
månad. Den vanliga debiteringsräntan på 5.9% gäller för den 
del av lånet som överstiger din tilldelning. 
 

Fyra representativa exempelberäkningar av den totala 
kostnaden för debitering av pengar baserat på olika 
kreditgränser.  

Lånets 

totala 

belopp 

Årlig 

effektiv 

ränta 

Ränta 

per 

månad*  

Ränta 

per år  

Totalt 

lånebe

lopp 

efter 

ett år  

10 000 
EURO 

6.15% 50.81 615 10,615 

25 000 
EURO 

6.15% 127.01 1,537 26,537 

50 000 
EURO 

6.15% 254.03 3,074 53,074 

100 000 
EURO 

6.15% 508.06 6,149 106,149 

 *  
De månatliga räntekostnaderna i detta exempel är baserade på 
januari månad. De andra månatliga beräkningarna kan skilja 
sig något från varandra.  

Kostnader i samband med krediten  Det finns inga andra kostnader i samband med krediten.  

Det krävs ett eller flera konton för att registrera både betalningar För att använda krediten behöver du ett konto hos DEGIRO.  
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och uttag.  

Kostnader vid försenad betalning 
Om du inte betalar kan det få allvarliga konsekvenser för dig 
(t.ex. tvångsförsäljning) och göra det svårt att få lån i framtiden.  
 

Om lånesaldot överskrider lånegränsen och du inte åtgärdar 
överträdelsen inom den överenskomna perioden har DEGIRO 
rätt att ingripa och stänga portföljer med finansiella instrument. 
Du ska betala en avgift för detta.   
 
Du ska också att stå för eventuella inkassokostnader om en 
restskuld kvarstår. En överträdelse av lånegränsen kan uppstå 
till följd av fluktuationer i priserna på dina positioner, om 
beräkningen av risk- eller säkerhetsvärdet ändras eller till följd 
av uttag av ränta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter 

Uppsägning av låneavtalet  Du kan säga upp avtalet om värdepapperslån när som helst via 
e-post, utan uppsägningstid. Lånet kan endast avslutas när 
kreditbeloppet och alla relaterade avgifter och räntor har 
(åter)betalats, så att det inte finns något utestående kreditsaldo. 
DEGIRO har också rätt att säga upp avtalet om 
värdepapperslån. Vid ordinarie uppsägning kräver DEGIRO en 
uppsägningstid på minst två månader.  
 
 

Rätt till ångerrätt  Ja, du kan ångra dig inom 14 dagar. Du ska då omedelbart 
betala tillbaka kreditbeloppet.  

Förtida återbetalning 
Du har rätt att när som helst förtidsinlösa lånet helt eller delvis.  

Du har alltid möjlighet att betala av krediten i förtid, helt eller 
delvis, utan att det blir några extra avgifter.  

Sökning i en databas 
Långivaren ska informera dig omedelbart och kostnadsfritt om 
en låneansökan avslås till följd av en databassökning. Detta 
ska inte gälla om tillhandahållandet av sådan information är 
förbjudet enligt EU-lagstiftningen eller om det strider mot målen 
för den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten.  

 
DEGIRO konsulterar ett kreditupplysningsinstitut innan 
låneavtalet ingås. Om din låneansökan inte godkänns på grund 
av de registrerade uppgifterna kommer DEGIRO att informera 
dig om detta. 
 
 
 
  

Perioden under vilken långivaren är bunden av den information 
som lämnats före avtalstillfället.  

Informationen är giltig från och med dagen för utfärdandet av 
detta dokument till och med 14 dagar efter det datumet.   

 
 

5. Ytterligare information vid distansförsäljning av finansiella tjänster 

 (a) om kreditgivaren   

  

Registrering  
 
 
 
 
 

DeGIRO är ett handelsnamn för flatexDEGIRO Bank. 
FlatexDEGIRO Banks filial i Nederländerna är registrerad i 
handelskammarens företagsregister under nummer 82510245. 
flatexDEGIRO Bank AG är registrerad i företagsregistret i 
Frankfurt am Main, Tyskland, under nummer HRB 105687. 
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flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, med namnet DEGIRO, är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas 

främst av den tyska finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna är flatexDEGIRO Bank Dutch Branch registrerad hos DNB och övervakas av AFM 

och DNB   4/4 

Tillsynsmyndighet  
 

 

 

 

DEGIRO är den nederländska filialen till flatexDEGIRO Bank 

AG. flatexDEGIRO Bank AG övervakas främst av den tyska 

finansinspektionen (BaFin). I Nederländerna omfattas den 

nederländska filialen av flatexDEGIRO Bank av DNB:s 

integritetstillsyn och AFM:s (Authority for the Financial 

Markets) affärstillsyn. 

  

(b) om låneavtalet   

Rätt till ångerrätt  Ja.   

Lagstiftning som tillämpas av långivaren för att etablera 
relationer med dig innan låneavtalet ingås.  

Den nederländska civillagen är tillämplig i samband med 
genomförandet av låneavtalet.  

Klausul om vilken lag som är tillämplig på låneavtalet och/eller 
vilken domstol som är behörig.  

Avtalsförhållandet, liksom alla frågor som rör dess existens och 
ingående, ska uteslutande regleras av nederländsk lag, med 
uteslutande av lagvalsreglerna. Detta utesluter dock inte det 
skydd som ges kunden i enlighet med bindande bestämmelser 
som är tillämpliga i det land där kunden har sin vanliga 
vistelseort.  

Språkliga bestämmelser  Information och avtalsvillkor tillhandahålls på engelska eller på 
något annat språk som vi kommit överens om med dig. Om du 
godkänner det kan vi under låneavtalets löptid kommunicera på 
det andra språk som DEGIRO och du kommit överens om. När 
det gäller tolkningen av dokumenten ska den engelska 
versionen av dokumenten ha företräde. 
 

(c) förfaranden för överklagande   

Förekomst av och tillgång till förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol.  

Om konsumenten inte är nöjd med resultatet av det interna 
klagomålsförfarandet kan ett klagomål lämnas in (kostnadsfritt) 
till myndigheten för klagomål inom den finansiella sektorn 
(Kifid). Du kan lämna in ett klagomål (online) via My Kifid: 
https://consument.kifid.nl/ 
Du kan också lämna in ett klagomål per post genom att 
använda Kifid-formuläret för klagomål: 
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/  
Kifid, konsumentbyrå 
P.O. Box 93257 
2509AG Den Haag, Nederländerna 
  
Du kan också lämna in ett klagomål via den europeiska 
plattformen för tvistlösning: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home2.show&lng=NL. 
 
Klagomålet kan också lämnas in till den behöriga domaren.  
 
 
 

 

 

https://consument.kifid.nl/
https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

