Udlånsrente og Repræsentativt eksempel på beregning af kreditomkostninger
Danske Konto
- i forbindelse med Danske Konto på standardpris
Kreditramme

50.000,00 kr.

Stiftelsesomkostninger til banken:
Stiftelsesprovision
Etableringsgebyr
Stiftelsesomkostninger til andre end banken:

1.000,00 kr.
1.000,00 kr.

2.000,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Stiftelsesomkostninger i alt:

2.000,00 kr.

Samlet kreditbeløb

48.000,00 kr.

Tilbagebetaling
Dit kreditmaksimum gælder i 5 år og du skal derfor ikke betale
afdrag. Vi tilskriver rente 4 gange om året.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Udlånsrente (renten er variabel)
Årlig rente
Debitorrente (Inklusive renters rente)
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) - 100 % udnyttelse

Rentesatser på Danske Konto
Årlig rente i procent
8,00 – 15,00
Debitorrente i procent
8,24 – 15,87
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved
100 pct. udnyttelse 9,6 – 17,5
Ved samlet kreditbeløb 50.000 kr. Løbetid 5 år.
Ingen omkostninger til sikkerhed.
Dette eksempel er alene vejledende og er
betinget af, at der ikke sker ændringer, herunder
af rente, tilbagebetaling og løbetid.
Rentesatsen i eksemplet er udtryk for et
repræsentativt eksempel på den rente, som banken
tilbyder, hvorfor rentesatsen ikke nødvendigvis er
udtryk for den rente, som vi kan tilbyde dig. Renten
vil således ofte være højere eller lavere end den i
eksemplet oplyste.

15,00 %
15,87 %
17,5

Samlede omkostninger i forbindelse med kreditten *
Renter i kredittens løbetid
Stiftelsesomkostninger
Pris for konto i kredittens løbetid 5 år
Samlede omkostninger i alt

37.500,00 kr.
2.000,00 kr.
600,00 kr.

Samlet beløb der skal betales *
Det samlede kreditbeløb
Stiftelsesomkostninger i alt
Pris for konto i kredittens løbetid 5 år
Renter i kredittens løbetid
Samlet beløb der skal betales i alt

48.000,00 kr.
2.000,00 kr.
600,00 kr.
37.500,00 kr.

Før vi tilbyder lån og kredit skal vi vurdere din
økonomi.
40.100,00 kr.

88.100,00 kr.

*) Jf. kreditaftalelovens forudsætning om 100 % udnyttelse af kreditten
og en løbetid på 5 år.
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