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Stjerne Finans A/S

Gl. Holte, juni 2015
Kære kunder.
Stjerne Finans A/S har netop rundet 25 år og vi har været glade for at samarbejde med jer i løbet af
de mange år, der er gået.
Som følge af de ny afgiftsregler vedrørende taxibiler, har vi gjort vor stilling op omkring fremtiden.
De ny regler betyder dårligere økonomi for jer og dårligere sikkerhed for os i bilerne. Samtidig er vi
alle blevet ældre, hvorfor vi skal planlægge den tredje fase i vores liv.
Vi har derfor besluttet væsentligt strammere krav til sikkerheder og beklager ikke at kunne
finansiere hvis ikke lånet kan tilbagebetales inden vognmanden runder 70 år.
Vores generelle krav til lån vil fremover være:
Hvis der er tale om en fabriksny bil, skal tilbagebetalingstiden stå i forhold til den tid, der er garanti
på bilen.
Ved importeret bil, som har kortere garantiperiode stilles større krav til udbetaling og
tilbagebetaling.
Ved al finansiering stilles krav til egenkapital eller udbetaling, så vognmanden selv dækker en del
af risikoen. Bilen repræsenterer med de ny afgiftsregler ikke samme sikkerhed for vort udlån som
tidligere.
Anden sikkerhed som for eksempel pant i fast ejendom, privatbil m.v. kan indgå i
sikkerhedsvurderingen.
Kan du opfylde kravene, tilbyder Stjerne Finans A/S finansiering, der er særdeles
konkurrencedygtig set i forhold til vores konkurrenter.
Kan du ikke opfylde vores krav, henviser vi til vores konkurrenter og rådgiver dig gerne om, hvem
du skal vælge og hvilket tilbud, du skal vælge. Vi vil hjælpe dig mest mulig så overgangen bliver så
let som mulig for dig.
Vi kan også tilbyde vognmænd hjælp til import af biler, selv om bilerne ikke skal finansieres af os. I
så fald beregner vi et mindre gebyr. Vores politik omkring import af biler er åbenhed og ikke som
en bilforhandler, hvor du ikke kan se avancen.
Venlig hilsen
Stjerne Finans A/S
Tina og Alan Simpson
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