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Sag mod Totalkredit afgjort
Københavns Byret kendte sidste år Totalkredit skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens §3, stk. 1, og tilkendte en bøde på 1 mio. kr. Det accepterede Totalkredit og betragtede sagen som afsluttet.
Anklagemyndigheden ankede efterfølgende til Østre Landsret med henblik på at få
en skærpelse af dommen til også at omfatte markedsføringslovens §3, stk. 2 samt
en forhøjelse af bødestraffen.
Sagen drejer sig om, at konkrete formuleringer i produktark på Totalkredits hjemmeside har givet indtryk af, at ydelsen på fast forrentede lån ikke kan ændre sig.
Østre Landsret har i dag stadfæstet Københavns Byrets dom og kendt Totalkredit
skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens §3 stk. 1, men frifundet Totalkredit
for markedsføringslovens §3, stk. 2. Østre Landsret har forhøjet bødestørrelsen til 3
mio. kr. Østre Landsret har således ikke ændret dommen, men alene ændret bødens størrelse.
Af dommen fremgår det: ”Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at produktarket alene var tilgængeligt på Totalkredits hjemmeside, og at det i et vist
mindre omfang blev anvendt af formidlings-bankerne i deres rådgivning af kunderne. Landsretten finder, at der ved produktarkets offentlige tilgængelighed på Totalkredits hjemmeside ikke er anvendt en vildledende form eller fremgangsmåde.
Totalkredit A/S frifindes derfor for overtrædelse af nugældende markedsføringslov,
lov nr. 426 af 3. maj 2017 § 5, jf. den dagældende markedsføringslov § 3, stk. 2,
jf. straffelovens § 3, stk. 1.”
Direktør i Totalkredit, Camilla Holm, udtaler:
”Vi bestræber os altid på at oplyse præcist om vores produkter. Det er jeg ærgerlig
over, at vi ikke lykkedes med i denne sag. Da vi selv blev opmærksomme på fejlen
i marts 2016, rettede vi den med det samme. Vi har i dag fået en stor bøde. Jeg
hæfter mig dog ved, at det blandt andet skyldes virksomhedens størrelse. Vi accepterer dommen.”
Kontakt: Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på tlf. 44 55 14 95.

