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Prisoplysninger om ind-og udlån 
gældende pr. 1. november 2022 
 
Generelt 

Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind- og 
udlånsprodukter, som Sparekassen Danmark tilbyder overfor primært forbrugere. 
 
Rentesatser og priser kan ændres af Sparekassen Danmark i henhold til Sparekassens almindelige forretningsbetingelser. 
 
Områder 

• Sparekassen Danmarks fordelskoncept 
• Indlån 
• Udlån 
• Kort 

 
 
1. november 2022 
Sparekassen Danmark 
9760 Vrå 
 
CVR 64806815 
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*  Sparekassen Danmarks Fordelskoncept for privatkunder 
 
Sparekassen Danmarks Fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding. 
 
Aldersgruppen 18 – 29 år 
 
SparD UNG 
- Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark 
- Og samtidig mindst ét af følgende produkter: 
- 5.000 kr. i garantkapital * 
- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland 
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit 
- Udlån på minimum 100.000 kr. 
- Investeringsbeviser I SparDanmark Invest, BankInvest, Stonehenge eller Sparinvest 
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående) 
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt 
- Leasing gennem Opendo 
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension 
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension 
 
Aldersgruppen 30 år og ældre 
 
SparD 
- Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark 
- Og samtidig mindst ét af følgende produkter: 
- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland 
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit 
- Udlån på minimum 100.000 kr. 
- Investeringsbeviser I SparDanmark Invest, BankInvest, Stonehenge eller Sparinvest 
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående) 
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt 
- Leasing gennem Opendo 
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension 
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension 
 
SparD PLUS 
- Kunder med NemKonto eller lønkonto i Sparekassen Danmark 
- Og garantbeviser i Sparekassen Danmark for minimum 10.000 kr. pr. person eller 20.000 kr. pr. husstand * 
- Og samtidig mindst tre af følgende produkter: 
- Skadesforsikring gennem Privatsikring/Himmerland 
- Lån i Totalkredit eller DLR Kredit 
- Udlån på minimum 100.000 kr. 
- Investeringsbeviser i SparDanmark Invest, BankInvest eller Sparinvest 
- Pensionsordning (tilknyttet pulje, garantbeviser eller investeringsbeviser jf. ovenstående) 
- Løbende pensionsindbetalinger på min. 5.000 årligt 
- Leasing gennem Opendo 
- Minimum 2 forsikringer gennem Letpension eller Nærpension 
- Overløb til Livrente i AP-Pension eller Letpension 
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Kunder omfattet af Sparekassen Danmarks Fordelskoncept får: 
 
SparD UNG 
- Personlig rådgiver 
- Gebyrfri hverdag 
- Gratis Visa/Dankort 
- Gratis MasterCard Standard 
- Gratis adgang til sparekassens selvbetjeningsløsninger 
- 500 kr. i rabat på årlig kortholderafgift på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum 
- Gave til 18-års fødselsdag 
 
SparD 
- Intet kontogebyr 
- Rabat på VISA/Dankort og MasterCard 
 
SparD PLUS 
- Personlig rådgiver med tilbud om årlig gennemgang af din økonomi 
- Gebyrfri hverdag 
- Gratis Visa/Dankort 
- Gratis MasterCard Debit 
- Gratis MasterCard Standard 
- Gratis adgang til Sparekassens selvbetjeningsløsninger 
- 500 kr. i rabat på årlig kortholderafgift på MasterCard Guld eller MasterCard Platinum 
- Adgang til specialister indenfor pension, forsikring og investering 
 
Læs mere om Fordelskonceptet og vores produkter på spard.dk. Priserne for vores produkter og de tilknyttede ydelser 
(Netbank, kort m.v.) fremgår af denne prisinformation. 
 
* Garantkapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på https://www.fs.dk/ 
 
I henhold til Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter § 8 stk.1, oplyser 
Sparekassen Danmark, at der i et mindre omgang, er ydet rabat til ansatte i bestemte virksomheder. 
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Indlån 
 

Alm. Indlån Nominel årlig rente 
(effektiv rente) i pct. 

Etablerings-
omkostninger 
i kr. 

Løbende  
omkostninger 
i kr. 

Særlige vilkår 

SparD Plus 
 
 

0,00 
 

0,00 0,00 SparD Plus tilbydes kunder, der er 
omfattet af Sparekassen Danmarks 
Fordelskoncept. 

SparD Ung 
 

0,00 0,00 
 

0,00 SparD Ung tilbydes kunder ml. 18-29 år 
(inkl.) der er omfattet af Sparekassen 
Danmarks Fordelskoncept. 

SparD 0,00 
 

0,00 0,00 SparD tilbydes kunder, der er omfattet 
af Sparekassen Danmarks 
Fordelskoncept. 
 

SparD Opsparing 
 

0,25 
 

0,00 
 

0,00 SparD opsparing tilbydes kunder, der 
er omfattet af Sparekassen Danmarks 
Fordelskoncept. Rentesats på 0,25 % 
af hele kontoens indestående. 

Basal Indlånskonto 0,00 0,00 188,00 
årligt  

Basal indlånskonto tilbydes alle 
kunder. 
 

Basal Betalingskonto 0,00 300,00 400,00 
årligt  

Basal betalingskonto tilbydes alle 
kunder. 
 

Budgetkonto med 
budgetrevision 
 

0,00 
 

0,00 750,00 
Halvårligt. 
Særskilt 
budget-
revision 
500,00 

 

Budgetkonto 0,00 0,00 0,00  
Spire Indestående i kroner: 

0,00 -49.999,99 
Rentesats:  
0,50 % 
 
Indestående i kroner: 
50.000,00 og derover 
Rentesats:  
0,75 % 

0,00 0,00 For børn 0-6 år 
 

Youngster Indestående i kroner: 
0,00 -49.999,99 
Rentesats:  
0,50 % 
 
Indestående i kroner: 
50.000,00 og derover 
Rentesats:  
0,75 % 

0,00  0,00 For børn og Unge ml. 7 og 17 år 

BørneXtra 
 

Indestående i kroner: 
0,00 -49.999,99 
Rentesats:  
0,50 % 
 
Indestående i kroner: 
50.000,00 og derover 

0,00  0,00 BørneXtra tilbydes børn, der endnu 
ikke er fyldt 18 år, med 
forældre/bedsteforældre m.fl. som 
indskyder. Der er bindinger forbundet 
med produktet.  
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Rentesats:  
0,75 % 

SparD Ung Extra Indestående i kroner: 
0,00 -49.999,99 
Rentesats:  
0,50 % 
 
Indestående i kroner: 
50.000,00 og derover 
Rentesats:  
0,75 % 

   

Garanthøjrente Indestående i kroner: 
0,00 - 99.999,99 
Rentesats:  
0,40 % 
 
Indestående i kroner: 
100.000,00- 
999.999,99 
Rentesats:  
0,60 % 
 
Indestående i kroner: 
1.000000,00 og 
derover 
Rentesats:  
0,75 % 

  Garanthøjrente er forbeholdt 
helkunder i Sparekassen, som er 
garant for minimum kr. 10.000 (eller 
20.000 kr. i husstanden). Såfremt dette 
krav ikke længere overholdes, 
forbeholder sparekassen sig retten til 
uden yderligere varsel, at ændre 
kontoen til et almindeligt 
opsparingsprodukt – SparD opsparing. 

Særlig indlån og pension     
Børneopsparing Indestående i kroner: 

0,00 -49.999,99 
Rentesats:  
0,50 % 
 
Indestående i kroner: 
50.000,00 og derover 
Rentesats:  
0,75 % 

0,00  0,00  

Ratepension 
 

Indestående i kroner: 
0,00 - 99.999,99 
Rentesats:  
0,40 % 
 
Indestående i kroner: 
100.000,00- 
999.999,99 
Rentesats:  
0,60 % 
 
Indestående i kroner: 
1.000000,00 og 
derover 
Rentesats:  
0,75 % 

0,00 0,00  

Aldersopsparing  Indestående i kroner: 
0,00 - 99.999,99 
Rentesats:  
0,40 % 
 

0,00  0,00  
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Indestående i kroner: 
100.000,00- 
999.999,99 
Rentesats:  
0,60 % 
 
Indestående i kroner: 
1.000000,00 og 
derover 
Rentesats:  
0,75 % 

Kapitalpension 
 
 

Indestående i kroner: 
0,00 - 99.999,99 
Rentesats:  
0,40 % 
 
Indestående i kroner: 
100.000,00- 
999.999,99 
Rentesats:  
0,60 % 
 
Indestående i kroner: 
1.000000,00 og 
derover 
Rentesats:  
0,75 % 

0,00 0,00  

 
Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit, er variabel, beregnes dagligt og 
tilskrives årligt bagud med rentekonventionen faktiske dage/faktiske dage – medmindre andet er angivet under det 
enkelte produkt. Alle de oplyste rentesatser er knækrenter. 
 
Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af sparekassens almindelige forretningsbetingelser, der 
kan ses på www.spard.dk/regler 
 
Alm. indlån (netto) over ca. 745.000 kr. (100.000 EUR) er ikke dækket af Garantiformuen. Særlig indlån (f.eks. 
Børneopsparing) er dækket ubegrænset, men kun med det beløb, der står på kontoen pr. 31. maj 2015. Det gælder 
ikke pensionskonti (f.eks. Ratepension og Aldersopsparing), der er dækket ubegrænset. Se mere på www.fs.dk 
 
Der opkræves løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt årligt) 188 kr. for privatkunder over 18 år (inkl.), der ikke er 
omfattet af sparekassens Fordelskoncept *, jf. sparekassens prisinformation.  Konto-/kundegebyret udgør 400 kr. 
årligt for privatkunder over 18 år (inkl.), der ikke er omfattet af fordelskonceptet.  
Konto-/kundegebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En 
betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Basal Indlånskonto, Basal Betalingskonto og 
Budgetkonto. 
*) Se side 2 og 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spard.dk/
http://www.fs.dk/
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Udlån 
 

 Pålyden
-de 
rente i 
pct. 

Debitor-
rente 
(effektiv 
rente) i 
pct. 

ÅOP i pct. (før skat) Etablerings- 
omkostninger til 
sparekassen 

Særlig vilkår 

SparD Plus (med 
kredit) ved 
100% udnyttelse 
 

3,25-
11,25 

3,29- 
11,73 

4,5-  
13,3 
 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

SparD Plus (med kredit) 
tilbydes kunder, der er 
omfattet af Sparekassen 
Danmarks Fordelskoncept * 
 

SparD Ung (med 
kredit) ved 100% 
udnyttelse 

3,25-
11,25 

3,29- 
11,73 

4,5-  
13,3 
 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

SparD Ung (med kredit) 
tilbydes kunder ml. 18 og 29 år, 
der er omfattet af Sparekassen 
Danmarks Fordelskoncept * 

Basal Betalingskonto 8,25-
16,25 

8,51- 
17,27 

9,9- 
19,0 
 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

Basal betalingskonto tilbydes 
alle kunder. 
 
 

SparD 5,25-
13,25 

5,35-
13,92 

6,6- 
15,5 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

SparD (med kredit) tilbydes 
kunder, der er omfattet af 
Sparekassen Danmarks 
Fordelskoncept * 
 

Budgetkonto 5,25-
13,25 

5,35-
13,92 

9,7- 
18,8 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

Budgetkonto tilbydes alle 
kunder. Der beregnes 750 kr. 
halvårligt vedr. revision. 

Billån  3,25-
11,25 

3,29- 
11,73 
 

5,1 
13,9 

Ekspeditionsgebyr 
etablering/forhøjelse/æ
ndring 1.500 kr. + 
2,25% i 
stiftelsesprovision 

Billån er til køb af bil, 
motorcykel, campingvogn eller 
mobilhome. 

Billån El-hybrid 
Variabel rente: 

 
2,70 

 
2,73 

 
4,1 

Stiftelses-provision:  
5 % af hovedstol 

Billån El-Hybrid er til køb af el-
og hybridbiler.  

Boliglån  
 

3,25-
9,25 
 

3,29- 
9,58 
** 

3,7- 
10,1 
 
ÅOP Boliglån 3,25% med 
hovedstol 500.000 =3,7 
ÅOP Boliglån 3,25% med 
hovedstol 2 mio. =3,6 

Ekspeditionsgebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 1.500 kr. 
Stiftelses-provision: 
2,25 % af hovedstolen. 

Boliglån tilbydes op til 
ejendommens værdi 
(sparekassens vurdering). 
Løbetid: op til 30 år fra 
etablering. 

SparD Flex 
Ved 100% udnyttelse 
*** 
 
 
 

4,08 
 
Årlig 
pålyden-
de 
Provision 
0,50 % af 
hoved- 
stolen 

4,14 4,5 
 
ÅOP SparD 
Flex med hovedstol 
500.000=4,5 
ÅOP SparD Flex med 
hovedstol 2 mio. 
=4,4 

Ekspeditionsgebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 5.800 kr. 

SparD Flex (kredit) tilbydes op 
til 80 % af ejendommens værdi 
(sparekassens vurdering), dog 
op til 75 % ved fritidshus, mod 
ejerpantebrev i ejendommen. 
Løbetid op til 10 år.  



 

 
  

Prisoplysninger 
 

 

8 
 

SparD 
TopPrioritet 
*** 
 
 

3,67 
 

3,72 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,0 
 
ÅOP TopPrioritetslån med 
hovedstol 500.000 =4,0 
ÅOP TopPrioritetslån med 
hovedstol 2. mio.=3,9 

Ekspeditionsgebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 5.800 
0 kr. 

SparD TopPrioritet med direkte 
pant tilbydes op til 80% af 
ejendommens værdi (bankens 
vurdering), dog 75% ved 
fritidshuse, mod direkte pant i 
ejendommen.  
Løbetid op til 30 år. 

Andelsboliglån  
 

3,25-
9,25 

3,29- 
9,58 
** 

3,7- 
10,1 
 
ÅOP Andelsboliglån 3,25% 
med hovedstol 500.000 
=3,7 
ÅOP Andelsboliglån 3,25% 
med hovedstol 2 mio. 
=3,6 

Ekspeditionsgebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 1.500 kr. 
Stiftelses-provision: 
2,25 % af hovedstolen. 

Andelsboliglån tilbydes op til 
100 % af andelsbevisets værdi 
(aktuel handelsværdi). 
Løbetid: op til 30 år fra 
etablering. 

Andelsbolig-kredit 
Ved 100% udnyttelse 
 
 
 

3,65- 
9,25 

3,70- 
9,58 
** 

4,2- 
10,2 
 
ÅOP Andelsboligkredit 
med hovedstol 500.000 
=4,2 
ÅOP Andelsboligkredit 
med hovedstol 2 mio. 
=4,2 

Ekspeditions-gebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 1.500 kr. 
Stiftelses-provision: 
2,25 % af hovedstolen. 
 

Andelsbolig-kredit tilbydes op 
til 100% af andelsbevisets 
værdi (aktuel handelsværdi). 
Løbetid: op til 10 år fra 
etablering.  
Andelsboligforeningens 
foranstående 
gæld/realkreditgæld skal være 
med afdrag. Gælder dog ikke, 
såfremt kredittens maksimum 
nedskrives lineært og løbende. 

Forbrugslån 6,25-
16,25 

6,40-
17,27 
** 

9,1- 
20,5 

Ekspeditionsgebyr – 
etablering/ 
forhøjelse: 1.500 kr. 
Stiftelses-provision: 
2,25 % af hovedstolen. 

 

*)  Se side 2 og 3 
 
 
** Rentesatsen fastsættes individuelt ud fra kundens indtægts- og formueforhold, engagementsstørrelse, 
sikkerhedsstillelse og risiko, og under hensyn til det totale kundeforhold. 
Renten på udlån og kreditter er variabel, beregnes dagligt af restgælden og tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets 
sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage - medmindre andet er angivet under det 
enkelte produkt. 
 
*** Renten er variabel og fastsættes den næstsidste bankdag i marts, juni, september og december for det 
kommende kvartal på baggrund af referencerenten CITA (3-måneder) og et individuelt rentetillæg. 
Rentekonventionen er: 30 dage/360 dage.  
 
Sparekassen beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere, medmindre andet er 
angivet under det enkelte produkt. 
Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af sparekassens almindelige forretningsbetingelser samt 
’Beregning og tilskrivning af renter’, der begge kan ses på www.spard.dk/regler 
 
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): 
I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i 
anvendelse den 1. i et kalenderår, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets 
sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage. Er der tale om lån, betales låneydelserne 
sidste kalenderdag i hver måned.  

http://www.spard.dk/
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I beregningen af ÅOP-sats for kreditter er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt årligt) 400 kr. i den 
højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 18 år (inkl.) der ikke er omfattet af Sparekassen Danmarks 
Fordelskoncept *, jf. sparekassens prisinformation og som anvender andre serviceydelser end debetkort og NetBank 
Light. Konto-/kundegebyret opkræves én gang pr. kunde på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En 
betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Privatkredit. 
 
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til sparekassen, afgifter til det offentlige for udstedelse af 
ejerpantebrev samt ved billån også gebyr til forsikringsselskab, hvis størrelse fastsættes individuelt af det enkelte 
forsikringsselskab.  
Der henvises samtidigt til sparekassens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af sparekassens 
serviceydelser, herudover henvises til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.   
 
Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der forekomme yderligere omkostninger, f.eks. det offentliges gebyr for 
udstedelse af en tingbogsattest og gebyr for adkomsterklæring til andelsboligforening.  
 
Når lån og kreditter optages i sparekassen, vil kreditoplysningerne, herunder beregningen af kreditomkostningerne 
ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det betyder, at der kan 
være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for årlige omkostninger i procent (ÅOP) og den 
procentsats, som fremgår af et lånedokument. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) kan anslås forud for etablering og 
fremgår af lånedokumentet.  
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Lånetype Hovedstol i 
kr. 

Samlede 
oprettelses-
omkostninger 
Inkl. eksterne 
udgifter til 
sikkerheds-
stillelse 

Løbetid 
i år 

Det samlede beløb, som 
skal betales tilbage og 
ydelsernes størrelse i kr. 
 
 
Laveste             Højeste 
                                             

Måned-
lige eller 
Kvart-
årlige 
ydelse. 
Lav/høj i 
kr. 

Afdrags- 
form 

Sikkerheds- 
stillelse 

Kasse-
kredit 
 
SparD Plus 
(med kredit) 
 
SparD Ung 
(med kredit) 

52.685 2.685 5 61.246 82.320  Stående lån Ingen 

Kasse-
kredit 
 
Basal 
Betalings-
konto (med 
kredit) 

52.685 2.685 5 74.418 95.491  Stående lån Ingen 

Kasse-
kredit 
 
SparD 
(med kredit)  
 

52.685 2.685 5 66.515 87.589  Stående lån Ingen 

Kasse-
kredit 
 
Budget-
konto (med 
kredit) 

52.685 2.685 5 74.015 95.089  Stående lån Ingen 

Billån 
 
lån  

212.174 12.174 7 237.436 306.508 Månedlig 
ydelse: 
2.824- 
3.617 

Annuitets-
lån 

Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt 
ejerpante-
brev (BIL) 
på hoved-
stolen. 

El- og hybrid 
billån 

210.526 10.526 8 234.261 234.261 Månedlig 
ydelse: 
2.444 

Annuitets-
lån 

Laveste 
hovedstol 
forud-
sætter 
kredit-
vurdering, 
som ikke 
kræver 
sikkerheds-
stillelse 
samt 
helkunde-
forhold. 
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Boliglån 
 
Boliglån 
 
 

522.588 22.588 30 817.838 1.537.715 Månedlig 
ydelse: 
2.237-
4.273 

Annuitets-
lån 

Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt 
ejerpante-
brev på 
hoved-
stolen. 

TopPriori-
tet 

515.030 15.030 30 Uden 
afdrags-
frihed: 
851.679 
 
 

Uden 
afdrags-
frihed: 
851.679 
 

Kvartårlig 
ydelse: 
7.098 

Annuitets-
lån 

Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt direkte 
pantebrev 
på hoved-
stolen. 2.037.130 37.130 30 Uden 

afdrags-
frihed: 
3.368.701 

Uden 
afdrags-
frihed: 
3.368.701 
 

Kvartårlig 
ydelse: 
28.074 

SparD Flex 515.030 
 
 
 

15.030 10 725.162 725.162  Stående lån Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt 
ejerpante-
brev på 
hoved-
stolen 

2.037.130 37.130 2.868.279 2.868.279  

 
 
Andels-
boliglån  
 

522.588 22.588 30 817.838 
 
 

1.537.715 Månedlig 
ydelse: 
2.271-  
4.273 

Annuitets-
lån 

Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt 
ejerpante-
brev 
(ANDEL) på 
hoved-
stolen.   

2.080.235 80.235 30 3.255.517 
 
 

6.121.112 Månedlig 
ydelse: 
9.044- 
17.008 

Andels-
boligkredit 

522.588 22.588 10 713.332 1.005.982  Stående lån Der forud-
sættes 
udstedt et 
nyt ejer-
pantebrev 
(ANDEL) på 
hovedstolen 

2.080.235 80.235 10 
 

2.839.521 4.004.452    

Forbrugs-
lån 

42.455 2.455 5 49.504 
 

61.982 
 
 
 

Månedlig 
ydelse: 
825- 
1.033 

Annuitets-
lån 

Ingen 

 
 
 
Ovenstående skema opregner de forudsætninger, der skal lægges til grund ved beregningen af ÅOP. Ved samlet 
kreditbeløb forstås det beløb, der netto udbetales i henhold til en kreditaftale.  
Det vil for alle udlånsformer sige hovedstolen eller kreditrammen fratrukket eventuelle stiftelsesomkostninger. For en 
kassekredit vil det samlede kreditbeløb være identisk med det disponible beløb på oprettelsesdagen. 
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Oplysninger om overtræksrente 
Sparekassens overtræksrente udgør for tiden pålydende 22,85 % pr. år, dog for tiden 0,0 % pr. år for overtræk på 
pensionskonti.  
Renten på overtræk er variabel, beregnes dagligt af overtrækssaldoen og tilskrives kvartalsvist 
bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonvektionen faktiske dage/faktiske dage -medmindre andet er 
angivet under det enkelte produkt.   
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Kort 
 Pålyden-de 

rente i pct. 
Debitor-
rente 
(effektiv 
rente) i pct. 

ÅOP i pct. (før skat) Etableringsomkostninger til 
sparekassen Fordels-

koncept* 
/SparD Plus 
 

Andre kunder 
  

Mastercard Standard 
med forsikring 
Ved 100% udnyttelse 
 

0,00 0,00 0,0 
 
Fordels-
koncept* 
 
SparD Plus 

1,3 
 

Årlig kortafgift (forudbetalt): 
Standardpris 400 kr.  
0 kr. for kunder, der er 
omfattet af Sparekassen 
Danmarks Fordelskoncept *  

Mastercard Guld 
Ved 100% udnyttelse 
 

0,00 0,00 1,0 
 
SparD Plus 

2,0 Årlig kortafgift (forudbetalt): 
Standardpris 995 kr. 
SparD Plus   495 kr. 

Mastercard Platinum 
(eks. 1)  
Ved 100% udnyttelse 
 

0,00 0,00 1,5 
 
SparD Plus 

2,0 
 

Årlig kortafgift (forudbetalt): 
Standardpris 1.995 kr.  
SparD Plus     1.495kr. 

Mastercard Platinum 
(eks. 2) 
Ved 100% udnyttelse 
 

0,00 0,00 0,6 
 
SparD Plus 

0,8 
 
 

Årlig kortafgift (forudbetalt): 
Standardpris 1.995 kr.  
SparD Plus     1.495 kr. 

 *) se side 2 og 3 
 
Rentesatserne er variable. Regler for validering, rente- beregning og tilskrivning, fremgår af sparekassens almindelige 
forretningsbetingelser samt ’Beregning og tilskrivning af renter’, der begge kan ses på www.spard.dk/regler 
 
Sparekassen beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere. 
 
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): 
Den årlige kortafgift debiteres først kreditten, efter kreditten er bevilget. Kreditten er gældende indtil videre og 
løbetiden er således udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP-sats optages den 1. i et kalenderår, og 
saldoen indfries på faktureringsdatoen, hvorved saldoen er rentefri. Fakturering af træk sker efter 15-42 dage 
afhængig af datoen for, hvornår kortet er brugt.  
 
 
 

Lånetype Kredit-
ramme i kr. 

Samlet kredit-
beløb i kr. 

Løbe 
tid 
i år 

Det samlede beløb, som 
skal betales tilbage og 
ydelsernes størrelse 

Afdrags 
form 

Sikkerheds-
stillelse 

Fordels-
koncept * 

Andre 
kunder 
 

Mastercard Standard 
med forsikring 

30.000 30.000 1 30.000  30.400 Stående 
lån 

Ingen 

Mastercard Guld 50.000 50.000 1 50.495 50.995 Stående 
lån 

Ingen 

Mastercard Platinum 
(eks. 1) 

100.000 100.000 1 101.495 101.995 Stående 
lån 

Ingen 

Mastercard Platinum 
(eks. 2) 

250.000 250.000 1 251.495 251.995 Stående 
lån 

Ingen 

*) se side 2 og 3 
 

http://www.spard.dk/

