
Du skal nu i gang med en kreditansøgning hos 
Volkswagen Semler Finans Danmark A/S. 
Som en del af din ansøgning skal vi foretage en kreditvurdering af dig. 
Vi har valgt at samarbejde med kontooplysningstjenesten Monthio, som er godkendt af Finanstilsynet,
til indhentning af dine kreditoplysninger.
På bagsiden fi nder du lidt informationer om processen, og hvordan vi behandler dine økonomiske data. 

Med venlig hilsen
Volkswagen Semler Finans Danmark A/S

Volkswagen Financial Services
Kreditbehandling af din ansøgning



HVORDAN ER PROCESSEN

Du vil modtage en mail fra Monthio (kontooplysning-
stjenesten) med et link til din ansøgning. Her vil du 
blive præsenteret for nogle spørgsmål omkring din pri-
vatøkonomi og din husstand.
Derudover vil du blive bedt om at give samtykke til
indhentning af: 
• skatteoplysninger
• kontooplysninger

hvorefter du til slut bliver præsenteret for et budget.

HVILKE OPLYSNINGER HAR I BRUG FOR

Vi skal bruge informationer fra SKAT og fra din bank.
Informationerne danner grundlag for det budget, du til slut 
i processen vil blive præsenteret for.

FÅR I ADGANG TIL MIN NETBANK

Når du giver tilladelse til at dele dine bankoplysninger, er 
det begrænset, hvilke oplysninger vi får adgang til. 
Vi får ikke adgang til din netbank og kan f.eks. ikke se sal-
do på dine konti. Vi kan heller ikke se hvor eller hvordan, 
du bruger dine penge.
Derimod får vi adgang til data på dine indtægter og faste 
udgifter, som er kategoriseret af din bank. 
Det er disse bevægelser, der danner grundlag for dit 
budget.

KAN JEG RETTE I MINE KONTOOPLYSNINGER

Du kan vælge hvilke konti, vi skal trække data fra, men 
vær opmærksom på at det er vigtigt, at vi får relevante 
informationer, så vi hurtigst muligt kan behandle din 
kreditansøgning.

HVILKE KONTI SKAL I BRUGE

Hvis du har konti i din bank, som ikke er relevante for vores 
kreditvurdering, kan du vælge at fjerne dem på listen, 
inden vi indhenter de endelige data:  

Dog er det ganske få konti som ikke har relevans for os. 
Det kunne f.eks. være en, 
• erhvervskonto
• foreningskonto
• børneopsparing

Alle øvrige konti, som indeholder enten udgifter eller 
indtægter, skal tages med i vurderingen. 

KAN JEG RETTE I MIT BUDGET

Monthio vil opstille et budget, som du vil blive præsenteret for.
Det er vigtigt, at du kigger på det og justerer, så det bedst 
muligt afspejler din økonomi.

Du har også mulighed for at skrive en besked til os, inden 
du endelig godkender og sender din ansøgning til os.   

DET MED SMÅT

VWSF behandler dine personoplysninger iht. sin privat-
livspolitik som fi ndes på: www.vwsf.dk/privatlivspolitik.html


