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re i denna rapport. 

TF Bank AB och dess dotterbolag.

TF Bank erbjuder konsumentkrediter utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner, digitala betalningslösningar för 

-

-

aktieägare i form av utdelning 

1 

affärspartners

Samhälle



försvarslinjen, compliance- informationssäkerhets- och riskfunktionerna den andra försvarslinjen och internrevision 

Hållbarhetsrisk Konsekvens Hantering

Överskuldsättning

produkter bidrar till överskuldsätt-
ning i samhället

ekonomiska svårigheter

-

Regelefterlevnad

att efterleva gällande regelverk på 
sina marknader

-
-

Korruption

bryter mot bolagets uppfö-
randekod

Alla medarbetare genomgår utbildning i bolagets upp-

Utbildningen ger vägledning i hur man på bästa sätt ska 
agera om man upplever osäkerhet i en förbindelse eller 

-
siering -

relevanta tillsynsmyndigheter.

Leverantörer

agerar på ett sätt som kan skada 
bankens verksamhet eller förtro-
ende i marknaden

-
-

T- och datasäkerhet

att tillskansa sig kunddata eller 
utsätta kund för bedrägeri

-

Hälsa och säkerhet

lider av ohälsa eller att arbets-
platserna inte uppfyller krav på 
arbetsmiljö

-

konsekvens få svårt att rekrytera ny personal
inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra förbättringar i 
det dagliga arbetsmiljöarbetet.

grupper som anses vara primära intressenter.

Intressent Typ av dialog/kanaler Viktiga frågor 2020

- Lansering av kreditkort i Tyskland

- Årsstämma
- Pressmeddelanden

- Ansvarsfull kreditgivning

- Uppförandekod



Urvalet har gjorts med hjälp av utvalda intressenter och sammanställs enligt nedan.

syfte att göra en insats för de mest utsatta.
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• Koppling till fokusområden

Ansvarsfull kreditgivning
2. 

Attraktiv arbetsgivare
Klimatomställning

*       Sociala samarbeten
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Område Varför? Vårt löfte Delområde Globlat 
FN-mål

Ansvarsfull kredit-
givning

-
-

samhällsekonomi i stort.

-
ning genom vår beprövade 

8

styrning

hos allmänheten.

Vi agerar alltid ansvarsfullt med 
tydligt fokus på regelefterlevnad 

-

-
tegritet

16

Attraktiv arbets-
givare

Genom att attrahera talangfulla medarbe-

skapar vi det innovativa klimat som krävs 
-

de arbetsplats för alla medar-
betare.

• Trygg arbetsmiljö

Klimatomställning - Vi ska minska vår egen påverkan 

på de sätt vi kan.

Nyckeltal 2020 2019

Antal låneansökningar

- Varav nekade

80 80

TF Bank prioriterar organisk tillväxt under kontrollerade 
former. Med kombinationen av välutvecklade kreditgiv-

-
rade risker som snabbt kan anpassas när förutsättningarna 

-

en följd av det osäkra makroekonomiska läget gjordes en 

av det första kvartalet 2020, vilket resulterade i att kredit-
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För att skydda kunden mot oväntade förändringar i den egna ekonomin erbjuder vi även möjligheten att teckna en för-

utbildade medarbetare som tidigt tar kontakt med kunden vid försenad betalning för att gemensamt komma fram till 

Ansvarsfull kreditgivning utgör en nödvändig och viktig produktkategori och funktion i en fungerande samhällsekono-
mi. Genom att ta en kredit kan konsumenter fördela utgifter över tid. 

-

Nyckeltal 2020 2019

Antal kundklagomål 18 16

0 0

Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 0 0

tar del av uppdateringar. Vidare genomförs regelbundna antikorruptionsutbildningar för att ge medarbetarna vägledning 

-
-

cess som görs av varje ny kund i banken. Därefter sker löpande granskning av transaktioner och aktiviteter. Misstänkta 

Kreditbedömningen

enlighet med TF Banks kreditpolicy. I vissa länder kan det krävas att vi tar kontakt per telefon för att säkerställa att infor-
-

.



anmälan ske till medarbetarens närmaste chef, men i det fall det inte är lämpligt eller möjligt sker anmälan till bankens 

utföra en kontroll att uppförandekoden efterlevs.

-

-

Det är TF Banks skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga och aktuella. Personuppgifter 

har vidare omfattande rutiner för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

TF Bank följer svensk kod för bolagsstyrning och använder en väl beprövad modell för bolagsstyrning med tydliga 

-
kontroll som granskar, utvärderar och rapporterar till ledningen och styrelsen avseende risker och regelefterlevnad. Den 

-

kontrollstrukturen. 

Nyckeltal 2020 2019

212

- Varav kvinnor 100

0 0

Antal nationaliteter i styrelsen

-

Antal deltidsanställda studenter



att förebygga och förhindra diskriminering samt att ge alla medarbetare lika lön och villkor för lika arbeten.

-

En grundläggande princip för TF Bank är att ge alla medarbetare möjlighet till utveckling och utbildning. Vi tränar kon-

-

utveckla sin kompetens.

sidan av studierna.

lösningar. I de baltiska länderna och i Norge sker all marknadsföring och kundkommunikation digitalt. I Sverige och 



baltiska kunder skickas i stort sett uteslutande e-faktura och fakturor via e-post, medan huvuddelen av avierna i Finland 
skickas med post. I Sverige är TF Bank anslutet till den digitala postlösningen Kivra, vilket innebär att alla kunder som 

avier digitalt.

papper, kuvert och kartonger.

sin tur bidrar till minskade transporter.

-

-

-
lande till sin verksamhet och där de största bidragen görs. Dessutom bidrar TF Bank genom sociala samarbeten inom 

ledarskap och beslutsfattande

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen för ekonomisk trygghet



och ta sig ur sin fattigdom. Det behöver även adderas andra värden som inkluderar kreativitet, hälsa och att de basala 



-

-

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions-

PricewaterhouseCoopers AB

                                                                                       Martin By
                                                                                 Auktoriserad revisor
                                                                              Huvudansvarig revisor


