
Nedsparingskredit
Rente og debitorrente for Nedsparingskredit

Basis

Pluskunde* 

Plus300

Pluskunde* 

Plus1500

Rente

Nedsparingskredit, 

Belåningsværdi 60 - 80 %

2,45 - 5,45 % 2,45 - 5,45 %

Ydelse pr. måned 531 - 1.181 kr. 531 - 1.181 kr.

Samlet tilbagebetaling 387.464 - 543.490 kr. 387.464 - 543.490 kr.

Debitorrente**

Nedsparingskredit, 

Belåningsværdi 60 - 80 %

2,47 - 5,56 % 2,47 - 5,56 %

ÅOP***

Nedsparingskredit, 100 % udnyttelse 2,7 - 5,9 % 2,7 - 5,9 %

50 % udnyttelse 3,0 - 6,3 % 3,0 - 6,3 %

25 % udnyttelse 3,5 - 7,0 % 3,5 - 7,0 %

Vilkår

Gældende fra den 1. juli 2019.

Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen. 
Nedsparingskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret 

som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele 

eller dele af lånets løbetid.

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt 
kreditvurdering.

**Årlig rente inklusiv rentes rente.

Nominel årlig indlånsrente: På den konto der er Nemkonto forrentes indestående saldo mellem 0-250.000 kr. 

med 0% og indestående med saldo over 250.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Pluskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med saldo mellem 

0-25.000 kr. med 0% og saldo fra 25.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Basiskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med -0,75% fra 

saldo 0 kr.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Nedsparingskredit (A4) med et samlet kreditbeløb på 

250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 

261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e3 i 

prisoplysningsbekendtgørelsen.

Øvrige omkostninger
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Etableringsgebyr

2,00 % (min. 5.000 kr./

maks. 8.000 kr.)

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer 

afgiften for selve tinglysningen)  1.730 kr.

Procentafgift, tinglysning (oprundes til 

nærmeste hundrede)  1,45 % af lånebeløb




