
Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrol 

  

  

 

Gældende Rente- og provisionssatser pr. 1. april 2017 

Min. rentesatser - Erhverv  

 Princip  Debetrente 
Effektiv 

rente 

 

 

Erhvervslån 1) 
CoF + tillæg 

6,37 % 6,52 %  

Erhvervskredit 1) 6,37 % 6,52 %  

Valutalån/kredit 2) 
CoF i aktuel  

valuta + tillæg  

Afhængig af 

valuta 
  

Min. rentesatser - Privat  

 Princip Debetrente 
Effektiv 

rente  
ÅOP 

Privatlån 1) 

CoF + tillæg 

  8,37 % 8,64 %   9,7 % 

Privatkredit: 1)   8,37 % 8,64 %  

    Udnyttelse 100 %   9,2 % 

    Udnyttelse 50 %   9,8 % 

    Udnyttelse 25 %      11,0 % 

Provisionssatser – Erhverv og Privat 

  Debetrente Provision  

Garantier     2,50 %  

Overtræk 3) Tillæg 10,00 %   

Bevilgede overtræk 3)  Tillæg   4,00 %   
 

 

Note 1): Satserne er variable og baserede på Cost of Funds (CoF). CoF er baseret på EU’s 

             referencerente for Danmark – hertil lægges et tillæg. Tillægget udgør p.t. 5% for erhverv og 

             p.t. 7% for privat. 

 

Note 2): Satsen fastsættes på baggrund af CoF i DKK inkl. tillæg. Hertil tillægges terminstillæg/- 

             fradrag for 3-måneders swap mellem den respektive valuta og DKK. 

 

Note 3): Satserne er angivet i procent pr. år, og er et tillæg til gældende rentesatser. 

 

Note 4): Renten er variabel. Renten på udlån beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartalsvis bagud 

pr. den 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrols regler for validering, beregning og tilskrivning 

af rente fremgår af de almindelige forretningsbetingelser, som findes på www.ajak.dk.. Andelskassen J.A.K., Slagelse under 

kontrols gebyrer fremgår af oversigt over gebyrer, som findes på www.ajak.dk. Der er ikke nogen løbende provision på 

Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrols lån og kreditter. 

 

Standardforudsætninger for beregning af ÅOP 4): 

Lånetype Samlet kreditbeløb i 

kr. 

Løbetid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse 

Privatlån 500.000 5 60 ydelser Ingen 

Privatkredit 500.000 5 Stående lån Ingen 

 

Note 5): Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent er indregnet renter, gebyrer 

til Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrol. ÅOP afhænger bl.a. af lånets størrelse, løbetid                                                                                                        

og sikkerhed. 

 

De anførte rentesatser er Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrols minimumssatser.  

Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrol’s rentesatser skal ifølge bekendtgørelse om afvikling af 

datterselskaber til Finansiel Stabilitet ligge i det øverste 10 procent segment vurderet i forhold til Nationalbankens 

månedlige statistik, af danske pengeinstitutters udlånsrentesatser for erhverv henholdsvis husholdninger.  

 

Ændringer i rentesatsen vil ske, når der er en akkumuleret ændring i Cost of Funds på mere end 0,5 procent-

point. Desuden vil tillægget blive ændret, hvis debetrenten bliver mindre end 10 % over nævnte grænse i 

Nationalbankens statistik, jf. herover. I tilfælde heraf hæves tillægget, således at debetrenten ligger 20 % over 

ovennævnte grænse i Nationalbankens statistik. 

  

Andelskassen J.A.K., Slagelse under kontrol kan dog ændre renter og gebyrer, jf. vores almindelige forretnings- og 

lånebetingelser. 

http://www.ajak.dk/
http://www.ajak.dk/

