
 

ALGEMENE  VOORWAARDEN 

GLOBAL  FINANCE GUARANTEE MANAGEMENT GARANTIE-OVEREENKOMST 

 

      

 

1. DEFINITIES 

Garant: de besloten vennootschap  met beperkte  aansprakelijkheid,  opgericht  naar het recht van 

Estland, Global Finance Guarantee Management OÜ gevestigd  in Tallinn, Estland, geregistreerd  onder 

nummer 

14349723. 

Kredietnemer:  de persoon die met de Kredietverstrekker   een Leningsovereenkomst   aangaat; 

Kredietverstrekker:   de besloten vennootschap  met beperkte  aansprakelijkheid  Ferratum  UK Ltd, 

ingeschreven  in het handelsregister  onder nummer 07349566,  gevestigd  aan de Suite 301, 25 

Goodlass  Road, Liverpool,  L24 9HJ Engeland; 

Leningsovereenkomst:   De tussen Kredietnemer  en de Kredietverstrekker   gesloten overeenkomst, 

waarop de Algemene  Voorwaarden  van de Kredietverstrekker   van toepassing  zijn; 

Partij of partijen:  De Garant en de Kredietnemer  gezamenlijk  of individueel. 

 

2. KREDIET  EN GARANTIE 

 

De Kredietnemer  heeft een geldlening  aangevraagd  bij Kredietgever.  De Kredietnemer  heeft er niet 

voor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid  om zelf een garantiesteller  aan te bieden voor 

de nakoming  van de verplichting  (en) die voortvloeien  uit de Leningsovereenkomst. De Kredietnemer  

wenst dan ook uitdrukkelijk  de garantie van de Garant te gebruiken  in overeenstemming  met de 

onderhavige  algemene  voorwaarden. 

 

3. GARANTIEVOORWAARDEN 

 

3.1 De Garant  garandeert  hierbij alle verplichtingen  die voortvloeien  uit de Leningsovereenkomst 

tussen   de  Krediet   nemer  en  de  Kredietverstrekker,    waarmee   de  Kredietnemer   en  de  Garant 

hoofdelijk  aansprakelijk  zijn voor de nakoming  van de verplichtingen  uit de Leningsovereenkomst 

jegens de Kredietverstrekker. 

3.2 De Kredietnemer  verbindt zich hierbij om aan de Garant een vergoeding  voor de garantie te 



betalen ter hoogte van het bedrag zoals dat is vermeld op Bijlage 1 behorende  bij deze overeenkomst  

(prijstabel),  binnen de termijn van het Minikrediet  zoals aangegeven  op de factuur die Kredietnemer  

namens de Garant ontvangt. 

3.3 De overeenkomst  tussen de Garant en de Kredietnemer  komt tot stand, op het moment dat de 

Kredietnemer  de garantie heeft aangevraagd  via de website (www.global-finance-management.com of 

een andere website van de Garant die zij onderhoudt  voor de toegang voor haar klanten),  en de 

Kredietnemer  de voorwaarden  van deze overeenkomst  heeft aanvaard  door het aanvinken  van het 

vakje "Ik ga akkoord". 

3.4 Indien de Kredietnemer  in verzuim  is met het terugbetalen  van de verstrekte  lening aan de 

Kredietverstrekker,   betaalt de Garant onmiddellijk  op eerste verzoek het verschuldigde  bedrag aan de 

Kredietverstrekker.   Ten gevolge van die betaling heeft de Garant een recht van regres tegen de 

Kredietnemer.  Dit recht van regres omvat alle rechten van de Kredietverstrekker   uit hoofde van de 

Leningsovereenkomst.   De Garant is bevoegd  om het uit hoofde van de Leningsovereenkomst 

verschuldigde  (totaal)bedrag,  inclusief  bijkomende  kosten, te innen bij de Kredietnemer.  

 

4. VERTRAGINGSVERGOEDING  EN ANDERE  KOSTEN  EN GEVOLGEN  INGEVAL VAN NIET TIJDIGE  

BETALING 

 

4.1 Indien de Kredietnemer  enig bedrag dat hij uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden  

aan Garant is verschuldigd  of enig bedrag dat hij uit hoofde van de Garantie- overeenkomst  aan Garant 

verschuldigd  is, niet of niet volledig betaalt op de overeengekomen vervaldag,  zal de Kredietnemer  

over het onbetaald  gebleven  bedrag een vertragingsvergoeding verschuldigd  zijn gelijk aan de 

toepasselijke  wettelijke  rente. 

4.2 Onverminderd  het bepaalde  in artikel 4.1, is de Kredietnemer  aan Garant in geval van niet 

tijdige betaling aanmaningskosten  verschuldigd  ter zake de aanmaningen  die door of namens Global 

Finance Guarantee Management  aan de Kredietnemer  zijn verzonden.  Deze aanmaningskosten  

bedragen  € 20,-- en zijn verschuldigd  wanneer de vergoeding  voor de garantie na 14 dagen na 

vervaldatum  nog niet is betaald. 21 dagen na de uiterste betaaldatum  sturen wij een tweede 

aanmaning  waarvoor nog eens €20 extra in rekening  wordt gebracht. 

4.3 De eerste aanmaning  in geval van niet tijdige (terug)betaling  door de Kredietnemer  van enig op 

grond van de Garantie-overeenkomst   verschuldigd  bedrag zal worden verzonden  per 

gewone post. Aanmaningen  worden geacht te zijn ontvangen  uiterlijk vijf dagen na verzending 

daarvan. 

 

5. TOEPASSELIJK   RECHT  EN GESCHILLEN 

 

5.1 Op deze overeenkomst  is het recht van Estland van toepassing. 

5.2 Indien zich een geschil voordoet  uit hoofde van deze overeenkomst,  zullen partijen in eerste 

instantie met elkaar in overleg treden om te bezien of een minnelijke  regeling kan worden bereikt. 

Wanneer  dit overleg niet tot een resultaat  leidt dat naar tevredenheid  is van beide partijen, dan zal het 

geschil worden voorgelegd  aan en beslecht worden door het Harju County Court in Estland. 

 

 

 



BIJLAGE  1 BIJ DE GARANTIE-OVEREENKOMST  / PRIJSTABEL 

 

 

LEENBEDRAG (EUR) TERMIJN PRIJS

100 15 dagen 10,89

100 30 dagen 21,00

200 15 dagen 22,45

200 30 dagen 43,00

300 15 dagen 34,12

300 30 dagen 64,00

400 30 dagen 86,00

500 30 dagen 110,00

500 45 dagen 166,65

600 45 dagen 194,25

600 62 dagen 282,58

700 45 dagen 225,65

800 45 dagen 258,87

800 62 dagen 361,16

900 45 dagen 270,80

1000 45 dagen 280,20

1000 62 dagen 441,69

1100 62 dagen 480,12

1200 62 dagen 528,50

1300 62 dagen 569,50

1400 62 dagen 615,90

1500 62 dagen 658,78
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