Rentesatser
Renten er angivet i procent pr. år, og rentesatserne gælder fra 1. januar 2012. Alle
rentesatser er variable, med mindre andet er angivet.
Rentesatser Erhverv
Debetrente
Princip
9,20 %
6,70 %
CoF + 3,50 %
Afhængig af
CoF i aktuel
valuta
valuta + 3,50 %
Rentesatser Privat

Erhvervslån
CoF Lån
Valutalån

Billån b)
Boliglån c)
Forbrugslån d)
Privatkredit a)
Udnyttelse 100 %
Udnyttelse 50 %
Udnyttelse 25 %

Pålydende rente
10,20 %
10,20 %
13,20 %

Debitorrente
10,60 %
10,60 %
13,90 %

ÅOP
12,5 %
11,3 %
15,9 %

13,20 %
13,20 %
13,20 %

13,90 %
13,90 %
13,90 %

15,0 %
16,1 %
18,6 %

Debetrente
Garantier
Overtræk
Bevilgede overtræk

Provision
2,00 %

19,90 %
13,90 %

Note: Rentesatserne er baseret på Cost of Funds som er EU’s referencerente + et udligningstillæg.

Standardforudsætninger for beregning af ÅOP:
Lånetype
a) Privatkredit
b) Billån

Samlet kreditbeløb i
kr.
50.000
200.000

Løbetid i år

Afdragsform

5
7

Stående lån
Annuitetslån

Sikkerhedsstillelse

Ingen
Der forudsættes nyt
ejerpantebrev (BIL) for det
samlede kreditbeløb +
omkostninger og en
udbetaling på 20 %.
c) Boliglån
250.000
20
Annuitetslån Der forudsættes udstedt et
nyt ejerpantebrev
dækkende det fulde beløb.
d) Forbrugslån
40.000
5
Annuitetslån Ingen
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent: I de årlige omkostninger i procent
(ÅOP) er indregnet renter, gebyrer til FS Finans og afgifter til det offentlige. ÅOP afhænger bl.a. af
lånets størrelse, løbetid og sikkerhed.

Vores rentesatser skal ifølge bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel
Stabilitet (nr. 1139 af 28. september 2010) ligge i det øverste 10 procent segment af
danske pengeinstitutters udlånsrentesatser.
Vi er derfor forpligtet til løbende at følge renteudviklingen, og vi kan til enhver tid ændre
renter og gebyrer jf. vores almindelige forretnings- og lånebetingelser.
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