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 Indlån
Side 1/7

Indlån - renteoversigt Rentesats pr. 01-01-2018

Produkt   
(vedr. Indskydergaranti henvises til side 6)

Nominel 
årlig rente (%)

Konto (knækrente)

0 - 25.000 kr. 0,00

over 25.000 kr. 0,125

Budgetkonto 0,125

Ungdomskonto (0-17 år inklusiv) 0,50

18+ løn* (18-27 år inklusiv) 0,50

18+ budget* (18-27 år inklusiv) 0,50

Opsparingskonto (knækrente)

0 - 25.000 kr. 0,125

Over 25.000 kr. 0,10

Boligopsparing + 4%** 0,25

Millionærkonto (Se side 6 for nærmere info) 0,00

Fan-ø-konto *** (kræver Garantkapital i forholdet 1:10) 0,50

Børneopsparing 1,00

Kapitalpension / Ratepension / Aldersopsparing (knækrente)

0 - 250.000 kr. 0,25

Over 250.000 kr. 0,50

Indekskonto 0,50

Deponeringskonto 0,50

Klientkonto 0,50

Seperat klientkonto 0,50

Foreningskonto 0,25

Forretningskonto 0,125

Etableringskonto 0,50

Iværksætterkonto 0,50

Konjunkturudligningskonto 0,50

Renten er variabel på indlån.

*    Særlige vilkår til 18+
      Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis  
      hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Dog ikke valuta.
      Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-Boks. 

**  Særlige vilkår til Boligopsparing + 4% 
      Boligopsparing + 4% tilbydes til fuldkunder i Fanø Sparekasse i forbindelse med opsparing til fremtidigt køb af bolig. Opsparingen er variabelt forrentet. Ved udbetaling af 
      indestående på kontoen i forbindelse med fi nansiering af boligkøb tilskriver Fanø Sparekasse en løbende optjent bonusrente på 4% af opsparingen. Bonusrenten kan maksimalt  
      beløbe sig til 10.000 kr. For at opnå bonusrenten skal køb af bolig ske inden 10 år efter etablering af Boligopsparing + 4%, og boligkøbet skal fi nansieres igennem 
      Fanø Sparekasse.

*** Såfremt garantkapital indløses overfl yttes indestående på Fan-ø-konto til en opsparingskonto. Se mere på www.fanoespk.dk/garant

Ansvarlig risikokapital
Garantkapital ***                 
Garantkapital kan erhverves for frie midler, børneopsparing og pensionsmidler 
(Aldersopsparing, kapital-, rate- og selvpension)
Garantkapital udstedes i hele tusinde kr., min. 1.000 kr. max. 200.000 kr. 

Renten er variabel og fastsættes hvert år på det ordinære  repræsentantskabsmøde

*** Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er ikke dækket af Garantiformuen. 

Ved tilbagekøb af garantkapital tilskrives renten først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde efter regnskabsårets afslutning. 
Informationer omkring garantkapital, vedtægter, forrentning, forrentningspolitik samt risikomærkning kan fi ndes på www.fanoespk.dk
Garantkapital er klassifi ceret som et gult produkt.
Rente for garantkapital for året 2015 tilskrives først efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2016.



Udlån 
Side 2/7

Udlån - renteoversigt Standard Rentesats pr. 01-01-2018

Produkt Risiko klasse * Pålydende rente  (%) Kreditrente (%)

Lån (med sikkerhed) Gul 9,75 -

Privatlån (uden sikkerhed) Gul 12,75 -

Billånspulje 2018 - 30 % udbetaling** Gul 2,25 -

Billånspulje 2018 - 20 % udbetaling ** Gul 2,75 -

Privat kassekredit Gul 9,75 -

18+ Kassekredit***(18-27 år inklusiv)(max. 20.000 kr.) Gul 7,50 0,50

18+ Lån*** (18-27 år inklusiv) (max. 40.000 kr.) Gul 7,50 -

Boliglån Gul 7,75 -

Boligprioritet

0-95 % af boligens værdi**** Gul 5,75 -

Andelsboliglån m. sikkerhed Gul 6,75 -

Byggelån Gul 8,50 -

Udlægskonto Gul 9,50 -

Forretningskredit 2,25 - 8,25 -

Anlægskredit 2,25 - 8,25

Erhvervslån 2,25 - 8,25 -

Diskonto 05-07-2012 0,00

Renten er variabel på udlån.
Den årlige nominelle (løbende) provision for ovenstående produkter er variabel og andrager pt. 0%.

Rentetilskrivning ultimo hvert kvartal (dog 
tilskrives renten for udlægskonto årligt)

*       I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifi kation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af “GUL” risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at  
        vise, om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke 
        rådgivning.

**     Kaskoforsikring påkrævet.

***   Særlige vilkår til 18+
        Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis  
        hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Dog ikke valuta.
        Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-Boks. 

**** Renten beregnes af hele gælden.

Udlån - renteoversigt Fortrinsprogram Rentesats pr. 01-01-2018

Produkt Risiko klasse * Pålydende rente  (%) Kreditrente (%)

Lån Gul 6,75 - 10,75 -

Billån Gul 5,25 - 8,00 -

Privat kassekredit Gul 7,25 - 11,25 -

Boliglån Gul 2,75 - 9,25 -

Boligprioritet 0-95 %*** af boligens værdi Gul 1,95 - 9,25 0,125

Andelsboliglån Gul 3,00 - 9,25 -

Renten er variabel på udlån.
Den årlige nominelle (løbende) provision for ovenstående produkter er variabel og andrager pt. 0%.

Rentetilskrivning ultimo hvert kvartal (dog 
tilskrives renten for udlægskonto årligt)

*       I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifi kation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af “GUL” risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at  
        vise, om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke 
        rådgivning.

**     Kaskoforsikring påkrævet.

***   Renten beregnes af gælden. 



ÅOP forudsætninger 
Side 3/7

Forudsætninger for beregninger af ÅOP for standardprodukter på side 4 og 5
Forudsætninger - Lånetyper Hovedstol i kr. Omkostninger 

i kr.
Samlet kredit-
beløb i kr.

Løbetid 
i år

Afdragsform Sikkerhed

a1) Privat kassekredit 52.041 2.041 50.000 5 Stående lån Ingen

a2) 18+ Kassekredit 20.000 0 20.000 5 Stående lån Ingen

a3) Boligprioritet 0-80 % af boligens værdi 514.335 14.335 500.000 5 Stående lån Ejerpantebrev på det fulde beløb

b1) Billånspulje 2018 30 % udbetaling 212.867 12.867 200.000 10 Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration

b3) Billånspulje 2018 20 % udbetaling 212.867 12.867 200.000 7 Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration

b4) Billån 0 % udbetaling 212.867 12.867 200.000 7 Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration,

c1) Boliglån 263.035 13.035 250.000 20 Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb

c2) Andelsboliglån 516.835 16.835 500.000 20 Annuitetslån Ejerpantebrev(andel) på det fulde beløb

d1) Privatlån 41.837 1.837 40.000 5 Annuitetslån Ingen

d2) Lån 103.061 3.061 100.000 5 Annuitetslån Ingen

d3) 18+ Lån 40.000 0 40.000 5 Annuitetslån Ingen

Byggelån 1.006.000 6.000 1.000.000 1 Stående lån Ingen

Udlægskonto 502.000 2.000 500.000 1 Stående lån Ingen

Kredit: Stående lån med kvartalsvis rentetilskrivning. Lån: Månedlig ydelse med kvartalsvis rentetilskrivning. 

I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på 
kvartalets sidste kalenderdag. Er der tale om lån betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningerne indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter.
Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der også forekomme yderligere omkostninger f.eks. det off entliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest.
Når lån og kreditter optages i Fanø Sparekasse, vil kreditoplysningerne, herunder beregning 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 etableringen og fremgår af dit lånedokument.

Forudsætninger - Lånetyper (korttyper) Kreditramme i kr.
(købsmaksimum)

Samlet kreditbeløb i kr. (disponibelt 
beløb på oprettelsesdagen)

Stiftelsesomkostninger til sparekassen 
der indgår i ÅOP: Årlig kortholderafgift 
(forudbetalt)

Løbetid i år Afdragsform Sikkerhed

MasterCard Standard uden forsikring 30.000 30.000 0 1 Stående lån Ingen

- med familiekort 30.000 30.000 150 1 Stående lån Ingen

MasterCard Standard 30.000 30.000 350 1 Stående lån Ingen

- med familiekort 30.000 30.000 500 1 Stående lån Ingen

MasterCard Guld 50.000 50.000 1.100 1 Stående lån Ingen

- med familiekort 50.000 50.000 1.300 1 Stående lån Ingen

MasterCard Platinum 100.000 100.000 1.500 1 Stående lån Ingen

- med familiekort 100.000 100.000 1.700 1 Stående lån Ingen

MasterCard Platinum 250.000 250.000 1.500 1 Stående lån Ingen

- med familiekort 250.000 250.000 1.700 1 Stående lån Ingen

Forudsætninger for beregninger af ÅOP for Fortrinsprogram på side 6 
Forudsætninger - Lånetyper Hovedstol i kr. Omkostninger 

i kr.
Samlet kredit-
beløb i kr.

Løbetid 
i år

Afdragsform Sikkerhed

af1) Privat kassekredit 51.777 1.777 50.000 5 Stående lån Ingen

af2) Boligprioritet 0-80 % af boligens værdi 514.335 14.335 500.000 5 Stående lån Ejerpantebrev på det fulde beløb

bf1) Billån < 30 % udbetaling 211.787 11.787 200.000 10 Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration

bf1) Billån < 20 % udbetaling 211.787 11.787 200.000 7 Annuitetslån Ejerpantebrev(bil) på det fulde beløb, Panthaverdeklaration

cf1) Boliglån 261.964 11.964 250.000 20 Annuitetslån Ejerpantebrev på det fulde beløb

cf2) Andelsboliglån 516.835 16.835 500.000 20 Annuitetslån Ejerpantebrev(andel) på det fulde beløb

Kredit: Stående lån med kvartalsvis rentetilskrivning. Lån: Månedlig ydelse med kvartalsvis rentetilskrivning. 

I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle måneder er lige lange, og at renten tilskrives kvartalsvist bagud på 
kvartalets sidste kalenderdag. Er der tale om lån betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningerne indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter.
Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der også forekomme yderligere omkostninger f.eks. det off entliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest.
Når lån og kreditter optages i Fanø Sparekasse, vil kreditoplysningerne, herunder beregning 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 etableringen og fremgår af dit lånedokument.

Forudsætninger - Lånetyper (korttyper) Kreditramme i kr.
(købsmaksimum)

Samlet kreditbeløb i kr. (disponibelt 
beløb på oprettelsesdagen)

Stiftelsesomkostninger til sparekassen 
der indgår i ÅOP: Årlig kortholderafgift 
(forudbetalt)

Løbetid i år Afdragsform Sikkerhed

MasterCard Guld 50.000 50.000 550 1 Stående lån Ingen

- med familiekort* 50.000 50.000 650 1 Stående lån Ingen

* Kræver at korholderen og familiemedlemmet begge er tilmeldt Fortrinsprogrammet.



ÅOP Standard
Side 4/7

 ÅOP - Standard produkter Alle rentesatser er variable og tilskrives ultimo hvert kvartal

a1) Privat kassekredit      
52.041 kr. = 50.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                9,75 10,11 19,1 Stiftelsesprovision 2% af 52.041 
1.041 kr. (max 5.000 kr.)
Ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 2.041 kr.

ved 50% udnyttelse                9,75 10,11 14,2

ved 100% udnyttelse              9,75 10,11 12,1

a2) 18+ kassekredit                                     
                                                                                             20.000 kr. (st. lån)              

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                7,50 7,71 7,7 Ingen - se særlige vilkår

ved 50% udnyttelse                7,50 7,71 7,7

ved 100% udnyttelse              7,50 7,71 7,7

Særlige vilkår til 18+
Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Dog ikke valuta.
Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-Boks. 

a3) Boligprioritet   
0-80 % af boligens værdi 514.335 = 500.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                5,75 5,61 11,4 Ekspeditionsgebyr 3.500 kr.
Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr.
Fast tinglysningsafgift 1.660 kr.
%-vis tinglysningsafgift* 7.800 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 13.960 kr.

ved 50% udnyttelse                5,75 5,61 8,5

ved 100% udnyttelse              5,75 5,61 7,1

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 514.335 kr. svarende til kreditrammen (oprundet til nærmeste 100 kr.)

b1-b4) Billån                                        
212.867 kr. = 200.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 30 % udbetaling (billånspulje 2018) 2,25 2,27 3,6 Stiftelsesprovision 2% af 212.867 = 4.257 kr.
Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr. 
Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr., %-vis tinglysningsafgift* 3.200 kr. 
Panthaverdeklaration 950 kr., Oprettelsesgebyr panthaverdeklaration 800 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 12.867 kr. 

ved 20 % udbetaling (billånspulje 2018)             2,75 9,04 3,5

ved   0 % udbetaling              11,00 11,46 13,9

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 212.867 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) 

c1) Boliglån                                 
263.035 kr.=250.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              7,75 7,98 8,7 Stiftelsesprovision 2% af 263.035 = 5.000 kr. (max. 5.000 kr.)Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., 
fast tinglysningsafgift 1.660 kr. Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr. 
%-vis tinglysningsafgift* 4.000 kr., 
Oprettelsesgebyr i alt 12.660 kr.

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 263.035 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.)

c2) Andelsboliglån (med sikkerhed)       
516.835 kr.=500.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              6,75 6,92 7,4 Stiftelsesprovision 2% af 516.835 = 5.000 kr. (max. 5.000 kr.) Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., 
fast tinglysningsafgift 1.660 kr.  Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr. 
%-vis tinglysningsafgift* 7.800 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 16.460 kr. 

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 516.835 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.)

d1) Privatlån                         
41.837 kr. = 40.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              12,75 13,37 15,6 Stiftelsesprovision 2% af 41.837 = 837 kr. Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., 
Oprettelsesgebyr i alt 1.837 kr.

d2) Lån                                        
103.061 kr. = 100.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              9,75 10,11 11,5 Stiftelsesprovision 2% af 103.061 = 2.061 kr. Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., Oprettelses-
gebyr i alt 3.061 kr.  

d3) 18+ lån                                                                   
40.000 kr. (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              7,50 7,71 7,7 Ingen - se særlige vilkår

Særlige vilkår til 18+
Fordele: Ingen kortafgift på Visa/dankort eller hævekort (gælder ikke genbestilling før udløb), fordelagtig rente, gratis oprettelse første gang på 18+ lån/18+ kassekredit, gratis hævninger i alle pengeautomater (gælder kun i Danmark). Dog ikke valuta
Krav: 18+løn = lønkonto og nemkonto, brug af Portalbank og e-Boks. 
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MasterCard  Produkttyper Risiko 
klasse *

Pålydende rente i % Debitorrente i % Årlig nominel provision
(variabel)

Udnyttelsesgrad  ÅOP i %

MasterCard Standard uden forsikring Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 0,0 / 0,0 / 0,0

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,0 / 1,0 / 0,5

MasterCard Standard Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 4,9 / 2,4 / 1,2

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,1 / 3,4 / 1,7

MasterCard Guld Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 9,6 / 4,6 / 2,2

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 11,6 / 5,5 / 2,7

MasterCard Platinum 100.000 kr. Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 6,4 / 3,1 / 1,5

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 7,3 / 3,5 / 1,7

MasterCard Platinum 250.000 kr. Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,5 / 1,2 / 0,6

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 2,8 / 1,4 / 0,7

     Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilliget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort. Fakturering sker efter 15-42 dage afhængigt af 
     datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen er 
     ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri.

*   I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifi kation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af “GUL” risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise  
     om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning.

Byggelån                                        
1.006.000 kr. = 1.000.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                8,50 8,77 11,5 Stiftelsesprovision 2% af 1.006.000 = 5.000 kr. (max 5.000 kr.)
Ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 6.000 kr.ved 50% udnyttelse             8,50 8,77 10,1

ved 100% udnyttelse            8,50 8,77 9,4

Udlægskonto                                        
502.000 kr. = 500.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                 9,50 9,50 11,3 Ekspeditionsgebyr 2.000 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 2.000 kr.

ved 50% udnyttelse                9,50 9,50 10,4

ved 100% udnyttelse              9,50 9,50 9,9
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MasterCard  Produkttyper Risiko 
klasse *

Pålydende rente i % Debitorrente i % Årlig nominel provision
(variabel)

Udnyttelsesgrad  ÅOP i %

MasterCard Guld Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 4,6 / 2,2 / 1,1

- med familiekort Gul 0,00 0,00 0,00 25% / 50% / 100 % 5,5 / 2,7 / 1,3

     Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilliget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort. Fakturering sker efter 15-42 dage afhængigt af 
     datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen er 
     ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri.

*   I henhold til bekendtgørelsen om risikoklassifi kation er sparekassens udlån i denne rentefolder omfattet af “GUL” risikoklasse. Reglerne farveinddeler lånene/kreditterne for at vise  
     om der er forhold ved lånet/kreditten, som du skal være særlig opmærksom på. Farverne viser de overordnede risiko- og produktbetragtninger, men erstatter ikke rådgivning.

 ÅOP - oplysninger for Fortrinsprogram Alle rentesatser er variable og tilskrives ultimo hvert kvartal

af1) Privat kassekredit      
51.777 kr. = 50.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                7,25 - 11,25 7,45 - 11,73 10,9 - 15,7 Stiftelsesprovision 1,5% af 51.777 = 777 kr. (max 5.000 kr.)
Ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 1.777 kr.ved 50% udnyttelse                7,25 - 11,25 7,45 - 11,73 9,2 - 13,7

ved 100% udnyttelse              7,25 - 11,25 7,45 - 11,73 8,3 - 12,7

af2) Boligprioritet   
0-80 % af boligens værid 514.335 = 500.000 kr. i hånden (st. lån)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

ved 25% udnyttelse                1,95 - 9,25 2,78 - 9,58 7,1 - 15,5 Ekspeditionsgebyr 3.500 kr.
Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr.
Fast tinglysningsafgift 1.660 kr.
%-vis tinglysningsafgift* 7.800 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 13.960 kr.

ved 50% udnyttelse                1,95 - 9,25 2,78 - 9,58 4,2 - 12,3

ved 100% udnyttelse              1,95 - 9,25 2,78 - 9,58 3,1 - 10,9

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 514.335 kr. svarende til kreditrammen (oprundet til nærmeste 100 kr.)

bf1) Billån                                        
211.787 kr. = 200.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

< 30 % udbetaling 5,2 - 8,0 6,66 - 8,24 6,7 - 9,7 Stiftelsesprovision 1,5% af 211.787 = 3.177 kr.
Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr. 
Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr., %-vis tinglysningsafgift* 3.200 kr. 
Panthaverdeklaration 950 kr., Oprettelsesgebyr panthaverdeklaration 800 kr.
Oprettelsesgebyr i alt 11.787 kr. 

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 211.787 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.) 

cf1) Boliglån                                 
261.964 kr.=250.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              4,0 - 9,25 4,06 - 9,58 4,6 - 10,3 Stiftelsesprovision 1,5% af 261.964 = 3.929 kr. (max. 5.000 kr.)Ekspeditionsgebyr 1.000 
kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr. Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr. 
%-vis tinglysningsafgift* 4.000 kr., 
Oprettelsesgebyr i alt 11.589 kr.

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 261.964 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.)

cf2) Andelsboliglån (med sikkerhed)       
516.835 kr.=500.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              4,0 - 9,25 4,06 - 9,58 4,5 - 10,1 Stiftelsesprovision 1,5% af 516.835 = 5.000 kr. (max. 5.000 kr.) Ekspeditionsgebyr 1.000 
kr., fast tinglysningsafgift 1.660 kr.  Oprettelse af ejerpantebrev 1.000 kr. 
%-vis tinglysningsafgift* 7.800 kr., 
Oprettelsesgebyr i alt 16.460 kr. 

*%-vis tinglysningsafgift = Tinglysning af ejerpantebrev 1,5% af 516.835 kr. (oprundet til nærmeste 100 kr.)

df1) Privatlån                         
102.538 kr. = 100.000 kr. i hånden (mdl. ydelse)

Pålydende 
rente i %

Debitorrente 
i %

ÅOP i % 
før skat

Omkostninger i beregningen af ÅOP

              6,75 - 10,75 6,92 - 11,19 8,0 - 12,4 Stiftelsesprovision 1,5% af 102.538 = 1.538 kr. Ekspeditionsgebyr 1.000 kr., 
Oprettelsesgebyr i alt 2.538 kr.
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ÅOP - oplysninger for privatkunder
ÅOP er et rentebegreb, som i ét tal gør lån/kreditter sammenlignelige. 
Alle omkostninger ved oprettelsen og i lånets/kredittens løbetid indregnes, og der tages hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales. 
ÅOP er således den samlede pris for lånet/kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.

Debitorrente på udlån
Den eff ektive rentesats (debitorrente) er den årlige rentesats inkl. rentes rente. 

Indskydergaranti - dækningsregler
Garantiformuen dækker alle indskud fra private- og erhvervskunder op til 100.000 euro (ca. 745.000 kr.)

Bemærk - fi rma i personligt regi tæller med under privat og IKKE som en selvstændig enhed.

Ud over denne grænse dækkes pensionskonti ubegrænset.

Har du som kunde lån, kan disse modregnes i det dækkede beløb
Ved lån på 500.000 kr. --> Så vil et indlån på op til 1.245.000 kr. være dækket
(-500.000 + 1.245.000 = 745.000 kr.)

Et ægtepar med fælleskonti
Dækning på samlet 1.490.000 kr. (2 x 745.000 kr.)

Har du som et ægtepar 500.000 kr. i fælles gæld & 1.990.000 kr. på fælles konti
Ved lån på 500.000 kr. -->Så vil alm. indlån på op til 1.990.000 kr. være dækket
(-500.000 + 1.990.000 = 1.490.000 = 2 x 745.000 kr.)

De fl este private kunders indlån vil således være dækket fuldstændigt.

Garantkapital er ansvarlig risikokapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen.
Yderligere information om dækningsomfang fi ndes på www.gii.dk

Millionærkonto
Udbetaling kan ske med 3 måneders opsigelse. Udbetaling uden opsigelse kan ske med dekort på 0,125% af det hævede beløb.
Månedlig gevinstudlodning for hver 100 kroners indestående. Gevinstpuljen omregnet til en gennemsnitlig rente set over en 1-års periode fremgår af mil-
lionærkontoens hjemmeside www.millionaerkonto.dk samt af den månedlige trækningsliste, hvor gevinstens størrelse også fremgår.
Trækningslisten kan fi ndes på millionærkontoens hjemmeside www.millionaerkonto.dk/traekningsliste og er tilgængelig umiddelbart efter udtrækningsda-
toen. Læs mere om millionærkontoen på millionærkontoens hjemmeside.

De 3 risikoklasser - for lån og kreditter i Fanø Sparekasse
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GRØN, når det i hele lånets løbetid afdrages løbende og det er fast forrentet eller variabelt forrentet med renteloft.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien GUL, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.
Et låne- eller kredittilbud er i kategorien RØD, når det udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt fi nansielt instrument, bortset fra en 
fastkursaftale og kurskontrakt, når lånet optages i anden valuta end DKK og EUR, eller når lånet ikke kan indfries til kurs 105, eller derunder efter 9 år eller 
senere. GRØN og RØD tilbydes IKKE i Fanø Sparekasse.


