
 

Udlån 

Opdateret 

september 2022 

Debitorrente* i % Årlige 

omkostninger i 

pct. (ÅOP) før 

skat ** 

Etableringsomkost-

ninger*** 

Det samlede 

beløb, som 

skal betales, 

og 

ydelsernes 

størrelse. 

 

Særlige vilkår 

      

Kassekredit       

v/ kr 50.000 samlet 

kreditbeløb 

4,06 -11,19 % 4,6 – 12,0 % Kr. 1.400  Samlet beløb 

53.630 

 

Samlet beløb 

81.042,19 

 

Billån      

v/kr. 200.000 

samlet kreditbeløb 

2,78 -9,25 % 4,6 -11,4% Kr. 12.410 Samlet beløb 

233.752,53 

Ydelse 

2.782,77 

 

Samlet beløb 

286.615,87 

Ydelse 

3.412,09 

Krav om kasko-

forsikring og 

forsikrings-

deklaration. 

Boliglån (500.000 

kr.) 

     

 2,52 – 8,77% 3,1 -9,6 % 22.510 Laveste 

Ydelse 

2.189,28 

 

Samlet beløb 

538.010,00 

 

Højeste 

Ydelse 

3.833,99 

 

 

Krav om 

ejerpantebrev 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ALLE ovenstående rentesatser er VARIABLE, medmindre det er angivet under særlige vilkår, at renten er fast.  
• Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal.  
• *Den årlige rente inklusive renters rente 
• ***Etableringsomkostninger, foruden ungdomsprogrammet og garantfordele, omfatter udover stiftelsesprovision og evt. gebyrer tillige evt. 

offentlige afgifter: Variabel tinglysningsafgift 1,5  
% + fast tinglysningsafgift 1.750 kr. ved pant i biler henholdsvis 1,45 % og 1.730 kr. ved pant i fast ejendom og andelsboliger 

  

Udlån 

Opdateret 

september 2022 

Debitorrente* i % Årlige 

omkostninger i 

pct. (ÅOP) før 

skat ** 

Etableringsomkost-

ninger*** 

Det samlede 

beløb, som 

skal betales, 

og 

ydelsernes 

størrelse. 

 

Særlige vilkår 

Samlet beløb 

788.139,75  
Forbrugslån      

v/kr. 40.000 samlet 

kreditbeløb 

3,95 – 12,95 % 6,6 – 16,9 % 2.500 kr. Laveste ydelse 

781,74 

Tilbagebetales 

i alt 

46.904,4 

 

Højeste ydelse 

965,92 

 

Tilbagebetales 

i alt 

57.955,2 

 



 

 

 
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): 

 
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til pengeinstituttet og afgifter til det offentlige. De årlige omkostninger i procent afhænger 
bl.a. af lånets størrelse, løbetid og sikkerhed.  
 

Der henvises samtidig til Sparekassens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af pengeinstituttets serviceydelser, herudover hen-
vises til Sparekassens ”almindelige forretningsbetingelser” for hhv. privat- og erhvervskunder. 

 

Lånetype Hovedstol [frivillig] Samlet kredit-

beløb i kr. 

Løbetid 

i år 

Afdragsform Sikkerhedsstillelse 

Kassekredit Samlet kreditbeløb + 
stiftelsesomkostninger 

50.000 5 Stående lån Ingen. 

Billån Samlet kreditbeløb + 
stiftelsesomkostninger 

200.000 7 Annuitetslån Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (BIL) 
for det samlede kreditbeløb og med en 
udbetalingsprocent på 20 pct. 

Boliglån 
(500.000) 

Samlet kreditbeløb + 
stiftelsesomkostninger 

500.000 30 Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev 
dækkende det fulde beløb. 

Forbrugslån Samlet kreditbeløb + 
stiftelsesomkostninger 

40.000 5 Annuitetslån Ingen. 

 


