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Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Anvendelsesområde
§1
Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er oprettet af Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk, herefter kaldet ”de stiftende organisationer”.

§2
Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over danske finansieringsselskabers
fritstående lån og kreditter. Finansieringsselskaber er virksomheder, hvis
hovedaktivitet er udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter.
Ankenævnet behandler endvidere klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber. Långiver skal have et cvr. nr. og udøve reel udlånsvirksomhed, for at ankenævnet kan behandle klagen. Ankenævnet behandler ikke klager over virksomheder, som alene formidler lån.
Stk. 2. Ankenævnet behandler udelukkende klager vedrørende private
kundeforhold.
§3
Stk. 1. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem
finansieringsselskabet og forbrugeren.
Stk. 2. Det er en betingelse for behandling af en klage, at forbrugeren forgæves ved henvendelse har søgt at opnå en tilfredsstillende ordning med
finansieringsselskabet. Ankenævnet kan indlede behandling af en klagesag,
såfremt finansieringsselskabet har afvist klagen, eller der ikke forinden 5
uger fra modtagelsen af en klage er opnået forlig med forbrugeren.

§4
Stk. 1. Uden for ankenævnets kompetence falder sager, hvis behandling i
henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder eller andre
anke- eller klagenævn. Klager over finansieringsselskaber, der er omfattet
af Pengeinstitutankenævnets eller andre private eller offentlige klagenævn,
behandles således ikke. Klager over betalingskortudstedere behandles ikke.
Stk. 2. Afviser ankenævnet i medfør af stk. 1 at behandle en klage, skal det
oplyse forbrugeren om den relevante myndighed eller det relevante ankeeller klagenævn.

§5
Stk. 1. Ankenævnet kan ikke behandle sager, som er afgjort ved endelig
dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig eller sager, der kan forventes
afgjort i forbindelse med en straffesag. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om
muligheden for ankenævnsbehandling.
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Stk. 2. Så længe en sag verserer for ankenævnet, kan klagesagens parter
ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de af klagen omfattede spørgsmål.
Stk. 3. Hvis en sag er anlagt ved domstolene, og forbrugeren ønsker den
indbragt for ankenævnet, hæver retten sagen og sender den til ankenævnet,
medmindre det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren
medhold i klagen, eller sagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.
Stk. 4. Hvis en sag er rejst ved en voldgift eller andet særligt forum, og forbrugeren ønsker den indbragt for ankenævnet, skal sagen udsættes indtil
den er behandlet af ankenævnet.
§6
Stk. 1. Er det utvivlsomt, at sagen ikke kan behandles af ankenævnet i henhold til §§ 2-5, giver sekretariatet forbrugeren meddelelse herom og begrunder over for forbrugeren denne afgørelse. Forbrugeren gøres samtidig
opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for ankenævnet, hvilket
sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt forbrugeren fremsætter
ønske herom.

§7
Stk. 1. Ankenævnet kan afvise sager, som på grund af deres principielle
juridiske karakter, usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling
i ankenævnet.
Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige nævnets formand til på
nævnets vegne at afvise sager, som er åbenbart grundløse eller som ikke
skønnes egnede til behandling ved nævnet.
Stk. 3. En afvisning i henhold til stk. 1 skal ledsages af oplysning om muligheden for at indbringe sagen for domstolene, om retshjælp, fri proces eller
dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring. Det
gælder dog ikke, hvis afvisningen sker af de grunde, der er nævnt i § 5, stk.
1.
Sekretariatets opgaver
§8
Stk. 1. Klager indgives skriftligt til ankenævnets sekretariat. Ankenævnet
kan foreskrive, at der benyttes en særlig blanket. Sekretariatet har i øvrigt
til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til
ankenævnet samt at forberede klagesagerne til ankenævnet. Sekretariatet
drager omsorg for sagens oplysning. Forbrugeren skal i forbindelse med
klagens indgivelse til ankenævnet give samtykke til, at finansieringsselskabet uanset tavshedspligt kan afgive oplysninger til ankenævnet til brug for
sagens behandling. Endvidere skal forbrugeren give samtykke til, at der kan
indhentes oplysninger fra offentlige registre, herunder f.eks. Andels, Bil og
Person og Tingbogen.
Stk. 2. Efter modtagelsen af klagen sender sekretariatet kopi af denne til
finansieringsselskabets forretningsadresse (evt. att direktion) med anmodning om en udtalelse. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for, at hver af
parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses at have
betydning for sagens afgørelse, og til sagkyndige erklæringer eller udtalelser indhentet til brug for ankenævnsbehandlingen. Sekretariatet fremskaf-
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fer desuden af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, ligesom sekretariatet i fornødent omfang vejleder parterne om deres retsstilling.
Stk. 3. Hvis finansieringsselskabet ikke inden 3 uger efter modtagelsen har
fremsendt en udtalelse til ankenævnet, kan sagen behandles på grundlag af
forbrugerens materiale, medmindre sekretariatet på finansieringsselskabets anmodning har forlænget fristen.
Stk. 4. Forbrugeren kan til enhver tid tilbagekalde sin klage. Ankenævnsbehandlingen bortfalder ligeledes, hvis finansieringsselskabet under sagens
behandling opfylder forbrugerens krav, eller der indgås forlig mellem parterne.

Ankenævnets afgørelser
§9
Stk. 1 Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte
grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger.
Ankenævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på
indhentelse af yderligere oplysninger.
Stk. 2. Ankenævnet kan i særlige tilfælde på begæring af en part eller af
egen drift indhente sagkyndige erklæringer eller udtalelser.
Stk. 3. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder.
Stk. 4. Afgørelser i ankenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 5. Afgørelser skal være skriftlige og skal være ledsaget af en begrundelse. Afgørelser skal underskrives af ankenævnets formand eller den, han
bemyndiger hertil. Der fastsættes en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen.
Stk. 6. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i
afgørelsen begrunde sin stilling.
Stk. 7. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. § 18, skal dette fremgå af
afgørelsen.
Stk. 8. Såfremt den erhvervsdrivende skal betale et beløb for sagens behandling, jf. § 18, skal dette fremgå af afgørelsen.

§ 10
Stk. 1. Ankenævnets afgørelse skal sendes til sagens parter inden 3 uger
efter, at afgørelsen er truffet. Der gives normalt en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen. Forbrugeren orienteres om muligheden for at indbringe
sagen for domstolene, om retshjælp, fri proces eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring.
Stk. 2. Har forbrugeren fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for finansieringsselskabet i overensstemmelse med forkyndelsesreglerne for private godkendte ankenævn i retsplejeloven og regler udstedt
med hjemmel heri, medmindre finansieringsselskabet i den enkelte sag har
frafaldet kald og varsel, jf. retsplejelovens § 160.
Stk. 3. Finansieringsselskabet skal i forbindelse med forkyndelsen have
oplysning om indholdet af § 11, stk. 2 samt § 16, stk. 2.
§ 11
Stk. 1. Når ankenævnet har truffet afgørelse i en klagesag, kan sagen af enhver af parterne - af finansieringsselskabet dog med den i stk. 2 angivne
begrænsning - indbringes for domstolene.
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Stk. 2. Ønsker finansieringsselskabet ikke at være bundet af ankenævnets
afgørelse, skal den skriftligt meddele dette til ankenævnet inden 30 dage fra
forkyndelsen af afgørelsen.
Stk. 3. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbringe
sagen for domstolene på forbrugerens vegne, jf. dog § 17.

Information/offentliggørelse
§12
Stk. 1. Ankenævnet opretter en hjemmeside, som indeholder de væsentligste informationer om ankenævnet og dets formål, herunder kompetence,
klageadgang, sagsbehandlingstid samt udvalgte afgørelser.
Stk. 2. Ankenævnets afgørelser offentliggøres på ankenævnets hjemmeside
og sendes endvidere til Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i alle tilfælde uden angivelse af forbrugers og eventuelle tredjemænds
identitet. Ankenævnet kan i forbindelse med en sags afgørelse bestemme, at
også finansieringsselskabets identitet skal tilbageholdes, såfremt særlige
forhold taler herfor, og der er enighed i nævnet herom. Ved offentliggørelsen angives det, såfremt selskabet har afgivet meddelelse efter § 11, stk. 2.
På ankenævnets hjemmeside kan ses en liste med navne på selskaber, der
har afgivet meddelelse efter § 11, stk. 2. Ankenævnet kan i øvrigt fastsætte
nærmere regler for offentliggørelsen i forretningsordenen.
Stk. 3. Ankenævnet udarbejder en årsberetning, der tilsendes Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Oplysning om antallet af afgørelser, hvor finansieringsselskabet har afgivet erklæring efter § 11, stk. 2,
skal fremgå. Ankenævnets offentliggørelse af afgørelser sker uden angivelse
af forbrugers identitet. Såfremt finansieringsselskabet har afgivet meddelelse efter § 11, stk. 2, angives dette tillige med finansieringsselskabets
navn. Ankenævnet kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen i forretningsordenen.
Stk. 4. Ankenævnets medlemmer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og
sekretariatets medarbejdere har med undtagelse af oplysninger, der er offentligt tilgængelige, tavshedspligt om, hvad der fremkommer under ankenævnsbehandlingen.
Stk. 5. Enhver kan ved henvendelse til ankenævnets sekretariat forlange at
blive gjort bekendt med ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på forbrugerne skal anonymiseres. Sekretariatet kan enten ved
fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til
dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier.
Ankenævnets sammensætning
§ 13
Stk. 1. Finans- og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk udpeger et af organisationerne nærmere fastsat antal ankenævnsmedlemmer.
Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd udpeger hver deres repræsentant(er) for branchen. Organisationerne udpeger herudover en formand,
som skal være dommer. De bag ankenævnet stående organisationer kan
pege på en eller flere næstformænd for ankenævnet med samme kvalifikationer som formanden. Det er Domstolsstyrelsen, der efter høring af Dommerforeningen, indstiller og udnævner en dommer. Organisationerne kan
indgå aftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen kan fungere som sekretariat for ankenævnet.
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Stk. 2. Ankenævnets medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan
genudpeges.
Stk. 3. De stiftende organisationer udpeger hver én repræsentant til et forretningsudvalg og forretningsudvalget fastsætter ankenævnets forretningsorden.
§ 14
Stk. 1. Ved ankenævnets behandling af den enkelte klagesag deltager formanden eller en næstformand og et antal af de i § 12, stk. 1, nævnte medlemmer, således at forbrugerinteresser og finansieringsselskabsinteresser
er ligeligt repræsenteret. Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når der er
mødt mindst én forbrugerrepræsentant og mindst én repræsentant for finansieringsselskaberne, uden at der herved ændres på antallet og fordelingen af stemmer. Regler om suppleanter mv. fastsættes i forretningsordenen.
Stk. 2. Ankenævnet holder møde efter behov.
Habilitet
§ 15

Stk. 1. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når;:
1. den pågældende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i
sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
2. den pågældendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller
3. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl
om den pågældendes fuldstændige upartiskhed.
Stk. 2. Den, for hvis vedkommende noget af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette ankenævnets formand og evt. en næstformand herom.
Stk. 3. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person
som følge af bestemmelsen i stk. 1 ikke kan deltage i behandlingen af en
sag. Hvis ankenævnets formand er inhabil træffer næsteformanden beslutning.
Genoptagelse
§ 16
Stk. 1. Formanden for ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori ankenævnet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor,
herunder navnlig i tilfælde af:
1. lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller
2. nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under ankenævnsbehandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen.
Stk. 2. En anmodning fra finansieringsselskabet om genoptagelse indgivet
skriftligt til ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen eller
fra afgørelsens datering, hvis finansieringsselskabet har frafaldet kald og
varsel, jf. § 10, stk. 2, har opsættende virkning. Fristen på 30 dage regnes
herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet
afvist, eller hvor ankenævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen.

Side 6 | 7

ANKENÆVN FOR
FINANSIERINGSSELSKABER

Stk. 3. Anmodning om genoptagelse indgivet af finansieringsselskabet senere end fristen i stk. 2, afvises.

Tvangsfuldbyrdelse
§ 17
Stk. 1. Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes over for finansieringsselskabet efter udløbet af fristerne i § 10, medmindre finansieringsselskabet forinden har givet meddelelse efter § 11, stk. 2.
Stk. 2. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra nævnet om, at finansieringsselskabet ikke
inden for fristerne i § 11, stk. 2, har meddelt, at finansieringsselskabet ikke
ønsker at være bundet af afgørelsen.

Gebyrer
§ 18
Stk. 1. Ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Samtlige omkostninger ved ankenævnsbehandlingen, herunder udgifter til de af ankenævnet i medfør af § 9,
stk. 2, indhentede erklæringer eller udtalelser, afholdes af Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd. Forbrugeren skal dog altid betale et gebyr på 200
kr., som tilbagebetales, hvis klagen afvises af ankenævnet, tilbagekaldes
eller bortfalder, jf. § 8, stk. 4, eller hvis forbrugeren får medhold.
Stk. 2. En erhvervsdrivende skal betale et beløb for behandling af sagen,
hvis
1) forbrugeren helt eller delvist får medhold i sin klage, eller
2) sagen forliges inden den behandles i nævnet.
Stk. 3. For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift,
udgør det i stk. 2, nr. 1 nævnte beløb 29.600 kr. ekskl. moms, og det i stk. 2,
nr. 2 nævnte beløb 15.000 kr. ekskl. moms.
Stk. 4. De i stk. 3 nævnte beløb fastsættes som et standardbeløb, som meddeles den erhvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse.
Regnskab og drift
§ 19

Stk. 1. Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd afholder udgifterne for nævnets drift.
Stk. 2. Nævnet udarbejder årligt et regnskab, en opgørelse over omkostninger forbundet med behandlingen af sager samt en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administration i øvrigt. Der skal heri tillige oplyses om efterlevelsesprocent på afgørelserne. Kopi af disse sendes til
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
samt de stiftende organisationer.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
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Vedtægtsændringer
§ 20
Stk. 1. Ændring af vedtægterne sker ved aftale mellem Finans og Leasing,
Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk og skal godkendes af erhvervsog vækstministeren.

Opløsning af Ankenævnet
§ 21
Stk. 1. Enhver af de bag ankenævnet stående stiftende organisationer kan
med et halvt års varsel udtræde, hvorved ankenævnet opløses. Der skal
fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v.

Ikrafttrædelse
§ 22
Stk. 1. Disse vedtægter, der er godkendt af erhvervs- og vækstministeren
den 10. december 2014, træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Nævnet kan behandle tvister vedr. aftaler mellem en forbruger og en
erhvervsdrivende hvis aftalen er indgået efter 1. juli 2014 (dvs. 6 mdr. før
ikrafttræden, jf. stk. 1).
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