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Stjerne Finans A/S

Gl. Holte, den 21. juni 2017

Kære garantikunde.
Som tidligere oplyst drosler Stjerne Finans A/S sit udlån til taxi og flex- kørselsbranchen ned,
hvilket betyder at de lånevilkår vi tilbyder fremover ikke vil være så attraktive som før, hvilket kan
betyde at du ønsker at skifte finansieringsselskab.
Måske ønsker du også at trække dig ud af branchen ved blot at fortsætte i din taxibil til den og du
ikke kan mere, da mange af vores kunder er nået pensionsalderen – lige som os.
Vi har et fælles problem, da Stjerne Finans A/S via Nordea har stillet garanti for kørselstilladelsen
og en af betingelserne for denne garanti er, at vi skal have finansieret din bil for at kunne stille
garanti.
Normalt vil et nyt finansieringsselskab eller bank kunne overtage garantien og I vil kunne fortsætte
der.
Nogle af jer kan få problemer i en overgangsperiode og vi kan derfor tilbyde at fortsætte med
garantien, selv om du ikke er finansieringskunde, i en kortere periode, mod at vi enten
A: beholder pant i en eller flere kørende biler der dækker garantiforpligtelsen. Der vil ikke være
pantværdi i biler efter den ny ordning efter to år efter vor vurdering, hvorefter garantien herefter
skal sikres jf. B.
B: Vi får indbetalt et beløb der modsvarer garantien til sikkerhed
C. Vi sikres ved andre sikkerheder.
I må forvente, at garantierne under alle omstændigheder skal være afviklet eller flyttet til anden
bank senest ved udgangen af 2018.
Dette er vores generelle holdning til fremtiden, men vi forbeholder os at tage stilling fra sag til sag.
Garanti provisionen hæves fremover fra 3% p.a. til 4% p.a. gældende fra 1. januar 2018.
Er der spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os.
Venlig hilsen
Stjerne Finans A/S

Alan Simpson
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