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Netbanken  

  
Gebyrer for selvbetjening på netbanken   

Generel brug af netbanken  
Bankoverførsler (også straksoverførsler) * 0 kr. 

Betaling af girokort 0 kr. 

Betaling af indbetalingskort 0 kr. 

Faste overførsler mellem egne konti i Basisbank 0 kr. 

Faste overførsler til konti i andre danske pengeinstitutter 0 kr. 

Kontoudtog, udskrevet fra netbanken 0 kr. 

  
Betalingsserviceaftaler (BS-aftaler)  
Oprettelse af BS-Aftaler 0 kr. 

Ændring af BS-Aftaler 0 kr. 

Afvisning eller sletning af BS-Aftaler 0 kr. 

Betaling af regning via Betalingsservice 0 kr. 

  
* Bankoverførsler med advis (lang besked til modtager) koster 25 kr.   
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Lønkonto, budgetkonto og opsparingskonto  

  
Priser på løn-, budget- og opsparingskonto   

Indlånsrente  
Lønkonto:  
Indestående kr. 0 – 100.000 kr. -1,00% 

Indestående over kr. 100.000 kr. -1,00% 

Budgetkonto:  

Indestående kr. 0 – 25.000 kr. -1,00% 

Indestående over kr. 25.000 kr. -1,00% 

Opsparingskonto:  

Alt indestående -1,00% 

Kontogebyr (løn-, budget- og opsparingskonto)  75 kr. pr. kvartal 

  
Kassekredit til lønkonto 
10.000 – 50.000 kr.  
Årlig pålydende udlånsrente ** 9,95 - 16,95% 

Årlig debitorrente (inklusive renters rente) ** 10,33 - 18,06% 

Gebyr for oprettelse/forhøjelse af kredit 4% af det samlede kreditbeløb, min. 1.000 kr. 
Provision af kreditmaksimum over 50.000 kr. *** 
Årlig pålydende (løbende) provision (beregnes af kreditrammen) 
Nominel årlig (løbende) provision 

2,00%  
2,02%  

 
ÅOP ****  
100% udnyttelse af kreditten 11,5 - 19,5% 

50% udnyttelse af kreditten 12,7 - 20,9% 

25% udnyttelse af kreditten 14,9 - 23,7% 

  
* Indlånsrenten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto indlånsrente (kreditrente). Ved netto udlånsrente (debetrente) tilskrives 
renten kvartårligt bagud (ultimo marts, juni, september og december) 
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** Udlånsrenten er variabel og tilskrives kvartårligt bagud (ultimo marts, juni, september og december)  

*** Provisionen er variabel og opkræves kvartårligt bagud (ultimo marts, juni, september og december) 

**** ÅOP er beregnet på grundlag af eksemplet på næste side  

Særlige vilkår  

For at få kort eller kredit skal du have lønindgang i Basisbank.  
 

ÅOP eksempel - Kassekredit til lønkonto (standardlånetype A)   

Lånetype 
Afdragsfri 

kassekredit 

Hovedstol 52.000 kr. 

Løbetid 5 år 

Sikkerhedsstillelse Nej 

Årlig pålydende rente 15,93% 

Årlig debitorrente (inklusiv renters rente) 16,91% 

Årlig pålydende (løbende) provision (beregnes af kreditrammen) 2,00% 

Nominel årlig (løbende) provision 2,02% 
  
Priser og gebyrer  
Oprettelsesgebyr 2.000 kr. 

Løbende omkostninger til Basisbank 0 kr. 

Samlet kreditbeløb (det udbetalte beløb) 50.000 kr. 
  
ÅOP (årlige omkostninger i procent)  
100% udnyttelse af kreditten 18,3% 

50% udnyttelse af kreditten 19,7% 

25% udnyttelse af kreditten 22,4% 
  
Samlede kreditomkostninger i kredittens løbetid (5 år)  
100% udnyttelse af kreditten 43.618 kr. 

50% udnyttelse af kreditten 23.706 kr. 

25% udnyttelse af kreditten 13.749 kr. 
  
I alt skal du tilbagebetale (ved 5 års løbetid)  
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100% udnyttelse af kreditten 93.618 kr. 

50% udnyttelse af kreditten 48.706 kr. 

25% udnyttelse af kreditten 26.249 kr. 
  
Eksemplet er vejledende og forudsætter, at der ikke sker ændringer i løbetiden. Rentesatsen i 
eksemplet er et gennemsnit af de satser, vi tilbyder vores kunder for tiden. Derfor kan den rentesats, 
vi tilbyder dig, være højere eller lavere end vist i eksemplet. Inden vi tilbyder dig lån eller kredit, skal 
vi vurdere din økonomi. 

Visa/Dankort  

  
Gebyrer   

Kortgebyrer  
Oprettelsesgebyr * 0 kr. 

Årligt gebyr for Visa/Dankort 0 kr. 

  
Kontanthævninger  
Kontanthævninger i danske pengeautomater 0 kr. 

Kontanthævninger i udenlandske pengeautomater 5 kr. 

  
Øvrige gebyrer  
Spærring af kort ved bortkomst 0 kr. 

Spærring af kort på bankens foranledning, bl.a. ved overtræk 200 kr. 

Bankens returnering af kortbetaling 200 kr. 

Genbestilling af kort på kundens foranledning 200 kr. 

Hastebestilling af kort 200 kr. 

Fuldmagtskort 200 kr. 

Notabestilling (kort) 200 kr. 

Indsigelsesgebyr på kortbetaling, hvis indsigelsen viser sig at være grundløs 600 kr. 

Nulstilling af limitblokering 200 kr. 
- der vil være et yderligere gebyr på 250 kr. til Nets ved henvendelse udenfor alm. åbningstid  
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Særlige vilkår  

For at få kort eller kredit skal du have lønindgang i Basisbank.  
 
  
* Ønsker du mere end et betalingskort, er oprettelsesgebyret 200 kr./stk. for de ekstra kort 

 

 
 

MasterCard Debet  

  
Gebyrer   

Kortgebyrer  
Oprettelsesgebyr * 0 kr. 

Årligt gebyr for MasterCard Debet 0 kr. 

  
Kontanthævninger  
Kontanthævninger i danske pengeautomater 0 kr. 

Kontanthævninger i udenlandske pengeautomater 5 kr. 

  
Øvrige gebyrer  
Spærring af kort ved bortkomst 0 kr. 

Spærring af kort på bankens foranledning, bl.a. ved overtræk 200 kr. 

Bankens returnering af kortbetaling 200 kr. 

Genbestilling af kort på kundens foranledning 200 kr. 

Fuldmagtskort 200 kr. 

Notabestilling (kort) 200 kr. 

Indsigelsesgebyr på kortbetaling, hvis indsigelsen viser sig at være grundløs 600 kr. 

  

Særlige vilkår  

For at få kort eller kredit skal du have lønindgang i Basisbank.  
* Ønsker du mere end et betalingskort, er oprettelsesgebyret 200 kr./stk. for de ekstra kort 
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Omregningskurser – kortbetalinger i udlandet  
  
Omregningskurser på Visa/Dankort   

Europæiske valutaer – offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser  
Valutakurs på dagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,0 %  

  
Andre valutaer – offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser  
Valutakurs på dagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 %. Undtagelser kan forekomme. 

  
Øvrige valutaer  
Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som overfor. Undtagelser kan forekomme.  

 
 

Omregningskurser på MasterCard   

Europæiske valutaer – offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser  
Valutakurs på dagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 1,5 %  

  
Andre valutaer – offentliggjort på www.nets.eu/valutakurser  
Valutakurs på dagen før transaktionen cleares i Nets tillagt 2,0 %. Undtagelser kan forekomme. 

  

Øvrige valutaer  

Omregning til USD, der herefter omregnes til danske kroner som overfor. Undtagelser kan forekomme. 
 
 
 
Eventuelle gebyrer, der opkræves af det udbetalende pengeinstitut eller den udenlandske betalingsmodtager er ikke medregnet.  
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Forbrugsgrænser – kort 
     

Udland      

 Kontanthævning pr. dag Kontanthævning pr. 30 dage  Samlet forbrug pr. 30 dage 

Visa 2.000 kr. 25.000 kr.  25.000 kr. 

MasterCard Debet 5.000 kr. ubegrænset  ubegrænset 

Spiludbydere (kasinoer, lotterier, væddemål m.m.) 

    Forbrug pr. dag 

Visa    3.000 kr. 

MasterCard Debet    ubegrænset 
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Overtræk  
  
Gebyrer   

Bevilget overtræk  
Bevilget overtræk på op til 5.000 kr. 100 kr. 

Bevilget overtræk på op til 10.000 kr. 200 kr. 

Bevilget overtræk på op til 15.000 kr. 300 kr. 

  
Overtræk og Restance  
1. påmindelse ved restance og overtræk 100 kr. 

2. påmindelse ved restance og overtræk 100 kr. 

3. påmindelse ved restance og overtræk 100 kr. 

    

Overtræksrente  
Bevilget overtræksrente 12,30% 
Ubevilget overtræksrente 25,00% 

  
Øvrige  
Overdragelse til inkasso 100 kr. 

Inddækning af overtræk fra anden konto 100 kr. 
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Udenlandske overførsler  
  
Gebyrer   

Udenlandske overførsler lavet i netbanken  
EU overførsel * 0 kr. 

Almindelig overførsel til udlandet (2 dage) ** 50 kr. 

Ekspresoverførsel til udlandet (1 dag) *** 290 kr. + 1 promille af beløb 

Tillæg hvis du som afsender vælger at betale alle omkostninger min. 200 kr. 

Manuel tilretning foretaget af banken inden afsendelse 75 kr. 

Ændring/efterlysning på din foranledning 350 kr. + udl. omk. 
  

  
Modtagelse af penge fra udlandet  
EU overførsel * 0 kr. 

Overførsel fra lande udenfor EU/EØS, korrekte kontooplysninger  30 kr. 

Overførsel fra udlandet, ukorrekte kontooplysninger 100 kr. 

Undersøgelse/indhentning af oplysninger hos udenlandsk bank 350 kr. + udl. omk. 

  

* Overførslen skal være i EUR og forsynet med korrekt IBAN og SWIFT. Omkostningerne skal deles mellem afsender og modtager. 

Overførslen er til disposition hos modtagerbanken 1 dag efter ekspeditionsdagen  
** Beløbet er til disposition hos den første udenlandske bank 2 bankdage efter ekspeditionsdagen  
*** Ved ekspresoverførsler i DKK, USD, EUR, SEK, NOK, CHF, og GBP er beløbet til disposition hos den første udenlandske bank på ekspeditionsdagen 

 - ved øvrige valutaer 1 bankdag efter ekspeditionsdagen  

  
Du kan finde dagens valutakurser samt Basisbanks kurstillæg/fradrag ved overførsler i netbanken under ”Overførsel til udlandet”. 
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Øvrige ydelser  
  
Gebyrer   
 

 
Bankens returnering af Betalingsserviceaftaler pr. stk., dog max. 300 kr. 100 kr. 

Kopi af Betalingsserviceoversigt 30 kr. 

Diverse ekstraordinære opgaver 750 kr. pr. time  
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Investering  
  
Gebyrer   

Oprettelse samt flytning af depot  
Oprettelse af depot 0 kr. 

Flytning af depot til andet pengeinstitut 0 kr. 

  
Øvrige  
Køb og salg af danske aktie- og tegningsretter 1%, min. 100 kr. 

Frigivelse af værdipapirer (pr. fondskode) * 250 kr. 

Tilbagesøgning af skat (gebyr eksklusiv moms) 700 kr. 

Intern flytning mellem egne depoter (pr. fondskode) 200 kr. 

Depotgebyr pr. depot pr. kvartal (fra 25. april 2022) 500 kr. 

Indløsning af bevis i forbindelse med ophør med registrering af aktier i VP 200 kr. 
  
Aktier og obligationer registreret i VP Securities (Værdipapircentralen)  
Transaktionsgebyr ved beholdningsændring 18 kr. pr. transaktion 
  
Kurtage pr. gennemført handel - via netbanken Kurtage / Minimumskurtage 

Danske obligationer (ordrer under 3 mio. kr.) ** 0,15% / 175 kr. (maks. 500 kr.) 

Danske obligationer (ordrer over 3 mio. kr.) ** 0,10% 

Danske aktier (handel via netbanken) 0,15% / 29 kr. 
  
  
* Dækker Basisbanks registreringsomkostninger, når du har handlet et værdipapir fra dit depot i Basisbank via et andet pengeinstitut eller handelsplads 

** Ved gennemsnitshandel beregner Basisbank et tillæg/fradrag til handelskursen på 0,15 procentpoint. Bemærk, at ordren skal lægges i systemet inden kl. 10.00, 
hvis den skal gennemføres samme dag. 
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Pensionskonti  

  
Priser på pensionskonti   

Årlig pålydende rente *  
Aldersopsparing -1,00%  

Ratepension -1,00%  

Selvpension ** -1,00% 

Indekskonto** -1,00% 

Kapitalpension -1,00% 

  
Årlig nominel rente (inklusive renters rente) *  
Aldersopsparing -1,00% 

Ratepension -1,00% 

Selvpension ** -1,00% 

Indekskonto** -1,00% 

Kapitalpension -1,00% 

  
Gebyrer på pensionskonti  
Overførsel af pensionskonti til andet pengeinstitut 0 kr. 

Udbetaling fra aldersopsparing (udbetaling af hele opsparingen som engangsbeløb) 0 kr. 

Udbetaling fra aldersopsparing (pr. deludbetaling) 600 kr. 

Deling af pensionsopsparing ved skilsmisse 600 kr. 

Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing 600 kr. 
Ophævelse af pensionsopsparing i utide 600 kr. 
  
Ind- og udbetaling er underlagt lovmæssige begrænsninger.  
* Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente 
** Selvpensioner og Indekskonti kan ikke nyoprettes     
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Børneopsparing  

  
Priser på børneopsparing   

Indlånsrente  
Årlig pålydende rente * -1,00% 

Nominel årlig rente (inklusive renters rente) * -1,00% 

 
 

Gebyrer på børneopsparingskonti 
 

Overførsel af børneopsparingskonti til andet pengeinstitut 0 kr. 

  
Ind- og udbetaling er underlagt lovmæssige begrænsninger   
* Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente  
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Højrente Basis  

  

Priser på Højrente Basis   

Indlånsrente  

Årlig pålydende rente ved indestående på 25.000 kr. eller derover* -1,00% 

Årlig pålydende rente ved indestående under 25.000 kr. -1,00% 
  

Gebyrer på Højrente Basis  

Første 2 debiteringer pr. måned 0 kr. 

Mere end 2 debiteringer pr. md., pris pr. stk. 50 kr. 

Kontogebyr 75 kr. pr. kvartal 
  

Der kan ikke tilknyttes Betalingsservice, betalingskort, faste overførsler el. lign. til kontoen  

Ved indestående over 25.000 kr. forrentes hele saldoen  

* Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente  
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Højrente 31 – lukket for oprettelse og indskud  

  
Priser på Højrente 31   

Indlånsrente  

Årlig pålydende rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,40% 

Nominel årlig rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,40%  

Årlig pålydende/nominel rente ved samlet indestående under 100.000 kr. 0% 

Årlig pålydende/nominel rente på udbetalingskonto -0,60% 
 
Første indskud min. kr. 100.000,00 
Minimumsbeløb ved udbetaling: 25.000 kr. 
31 dages opsigelsesfrist 
Højrente 31 kan kun oprettes af private  
   

Højrente 91 – lukket for oprettelse og indskud  

  
Priser på Højrente 91   

Indlånsrente  
Årlig pålydende rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,50% 

Nominel årlig rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,50% 

Årlig pålydende/nominel rente ved samlet indestående under 100.000 kr. 0% 

Årlig pålydende/nominel rente på udbetalingskonto -0,60% 
 
Første indskud min. kr. 100.000,00 
Minimumsbeløb ved udbetaling: 25.000 kr. 
91 dages opsigelsesfrist 
Højrente 91 kan kun oprettes af private  
 
* Rentesatsen gælder ikke konti oprettet før 01.10.2019. Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente. Basisbank kan 
nedsætte den variable rentesats med det antal dage der er tilknyttet kontoens navn. Eksempelvis kan ændringen ske med 31 dages varsel på Højrente 31 og med 91 
dages varsel på Højrente 91. Renten beregnes af hele saldoen. 

Højrente 180 – lukket for oprettelse og indskud  
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Priser på Højrente 180   

Indlånsrente  

Årlig pålydende rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,60% 

Nominel årlig rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,60% 

Årlig pålydende/nominel rente ved samlet indestående under 100.000 kr. 0% 

Årlig pålydende/nominel rente på udbetalingskonto -0,60% 
 
Første indskud min. kr. 100.000,00 
Minimumsbeløb ved udbetaling: 25.000 kr. 
180 dages opsigelsesfrist 
Højrente 180 kan kun oprettes af private  
  

 

Højrente 360 – lukket for oprettelse og indskud  

  

Priser på Højrente 360   

Indlånsrente  

Årlig pålydende rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,70% 

Nominel årlig rente ved samlet indestående på eller over 100.000 kr. * 0,70% 

Årlig pålydende/nominel rente ved samlet indestående under 100.000 kr. 0% 

Årlig pålydende/nominel rente på udbetalingskonto -0,60% 
 
Første indskud min. kr. 100.000,00 
Minimumsbeløb ved udbetaling: 25.000 kr. 
360 dages opsigelsesfrist 
Højrente 360 kan kun oprettes af private  
 
* Rentesatsen gælder ikke konti oprettet før 01.10.2019. Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente. Basisbank kan 
nedsætte den variable rentesats med det antal dage der er tilknyttet kontoens navn. Eksempelvis kan ændringen ske med 180 dages varsel på Højrente 180 og med 
360 dages varsel på Højrente 360. Renten beregnes af hele saldoen. 

Foreningskonto – kan ikke nyoprettes  

  

Priser på foreningskonto   

Indlånsrente  
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Årlig pålydende rente 0,00% 

Nominel årlig rente (inklusiv renters rente) * 0,00% 
  

* Renten er variabel og tilskrives én gang årligt bagud (ultimo december) ved netto kreditrente. 
  

 

Andre gebyrer  

Skift af fuldmagtshaver 600 kr. 

Rekvirering af tegningsudskrift 75 kr. 

Besvarelse af engagementsforespørgsel 600 kr. 

Fremsendelse af erstatningsmateriale 600 kr. 

Timesats for særligt arbejde 750 kr. pr. time 
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Erhvervskonto – kan ikke nyoprettes  

  

Priser og gebyrer for erhvervskonto   

Erhvervsindlån  

Årlig pålydende rente * -1,00% 

Nominel årlig rente (inklusive renters rente) * -1,00% 
  

Klientkonto (indlån)  

Årlig pålydende rente * 0,00% 

Nominel årlig rente (inklusive renters rente) * 0,00% 
  

Generelle  

Årsgebyr, afhængigt af forretningsomfang Maks. 3.000 kr. 

Årligt genbehandlingsgebyr for kunder med lån eller kreditter 
0,5% af aktuelt kreditmaks. eller lånerestgæld, 

min. 5.000 kr. 
Gebyr for forlængelse af lån eller kredit Variabelt 
  

Kort  

Årligt gebyr for Visa/Dankort 100 kr. 

Årligt gebyr for MasterCard Debet 100 kr. 
  

Betalinger  

Brug af netbank 0 kr. 

Betalinger af girokort via netbank 0 kr. 

Betalinger af indbetalingskort via netbank 0 kr. 

Overførsel til bankkonto i Danmark via netbank 0 kr. 

Overførsel til bankkonto i Danmark med advisering via netbank 25 kr. 

Kontoudskrifter udskrevet fra netbanken 0 kr. 
  

 



 

Priser og satser pr. 24.02.2022                    Sidst redigeret 24.02.2022 20

Priser og gebyrer for erhvervskonto   

Betalingsformidling  

Rådgivning vedrørende betalingsformidling 0 kr. 

Overførsel fra anden bank (FI, Dataløn) 0 kr. 

Oprettelse som FI-kreditor 0 kr. 

Advisering vedr. FI betalinger (via netbank) 0 kr. 

Dataløn Gebyr til Dataløn 

Leverandørservice-aftale, af- og tilmelding 300 kr. 

  
Andre gebyrer  
Skift af fuldmagtshaver 600 kr. 

Rekvirering af tegningsudskrift 75 kr. 

Besvarelse af engagementsforespørgsel 600 kr. 

Fremsendelse af erstatningsmateriale 600 kr. 

Timesats for særligt arbejde 750 kr. pr. time 
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Privatlån, Billån og Samlelån 

30.000 – 74.999 kr.  
 

Priser 

Rentesatser  

Årlig pålydende rente * 5,79 – 14,89% 

Årlig debitorrente (inklusive renters rente) * 5,95 – 15,95% 

ÅOP** 8,6 – 19,8% 

* Renten er variabel og tilskrives månedligt bagud  

** ÅOP er beregnet på grundlag af eksemplet nedenfor   

Gebyrer  

Gebyr for oprettelse af lån 5% af det samlede kreditbeløb. 
 
 

 

Beregningseksempel for standardlånetype d1 

Pålydende 
rente pr. år (%) 

Debitorrente 
 (eff. rente) (%) 

Hovedstol  
(lånets  

størrelse) 

Samlet 
Kreditbeløb 

(udbetalt beløb) 

Stiftelses-
omkostninger 

Løbende gebyrer 
pr. måned 

ÅOP2 

(tilbagebetaling 
 via BS) 

ÅOP2 

(tilbagebetaling med 
indbetalingskort) 

5,79-14,89 5,95-15,95 42.000 kr. 40.000 kr. 2.000 kr. 
Månedsgebyr: 30 kr. 

+ Betaling via BS: 0 kr.  
eller indbetalingskort: 20 kr. 

8,6-18,8% 9,6-19,8% 

 
1) Lånetype d (forbrugslån) er baseret på det repræsentative eksempel fastsat af forbrugerombudsmanden. Renten og de løbende gebyrer er variable og tilskrives 

hver måned bagud.  
2) I beregningen af ÅOP er lånet uden sikkerhedsstillelse, og lånet nedbringes som annuitetslån over 10 år. I beregningen udbetales lånet den 1. i et kvartal, og alle 

måneder er lige lange. Ligesom låneydelserne betales ultimo hver måned, første gang ultimo i den måned, hvori lånet optages.   
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Privatlån, Billån og Samlelån 

75.000 – 149.999 kr.  
 

Priser 

Rentesatser  

Årlig pålydende rente * 4,84 – 12,24% 

Årlig debitorrente (inklusive renters rente) * 4,95 – 12,95% 

ÅOP** 5,9 – 14,4% 

* Renten er variabel og tilskrives månedligt bagud  

** ÅOP er beregnet på grundlag af eksemplet på nedenfor   

Gebyrer  

Gebyr for oprettelse af lån 4% af det samlede kreditbeløb. 
 
 

 

Beregningseksempel for standardlånetype d1 

Pålydende 
rente pr. år (%) 

Debitorrente 
 (eff. rente) (%) 

Hovedstol  
(lånets  

størrelse) 

Samlet 
Kreditbeløb 

(udbetalt beløb) 

Stiftelses-
omkostninger 

Løbende gebyrer 
pr. måned 

ÅOP2 

(tilbagebetaling 
 via BS) 

ÅOP2 

(tilbagebetaling med 
indbetalingskort) 

4,84-12,24 4,95-12,95 104.000 kr. 100.000 kr. 4.000 kr. 
Betaling via BS: 0 kr.  

eller indbetalingskort: 20 kr. 
5,9-14,1% 6,3-14,4% 

 
3) Lånetype d (forbrugslån) er baseret på det repræsentative eksempel fastsat af forbrugerombudsmanden. Renten og de løbende gebyrer er variable og tilskrives 

hver måned bagud.  
4) I beregningen af ÅOP er lånet uden sikkerhedsstillelse, og lånet nedbringes som annuitetslån over 10 år. I beregningen udbetales lånet den 1. i et kvartal, og alle 

måneder er lige lange. Ligesom låneydelserne betales ultimo hver måned, første gang ultimo i den måned, hvori lånet optages.   

 
 
 
 
 



 

Priser og satser pr. 24.02.2022                    Sidst redigeret 24.02.2022 23

Privatlån, Billån og Samlelån 

150.000 – 500.000 kr.  
 

Priser 

Rentesatser  

Årlig pålydende rente * 4,84 – 11,34% 

Årlig debitorrente (inklusive renters rente) * 4,95 – 11,95% 

ÅOP** 6,1 – 13,5% 

* Renten er variabel og tilskrives månedligt bagud  

** ÅOP er beregnet på grundlag af eksemplet på nedenfor   

Gebyrer  

Gebyr for oprettelse af lån 5% af det samlede kreditbeløb. 
 
 

 

Beregningseksempel for standardlånetype d1 

Pålydende 
rente pr. år (%) 

Debitorrente 
 (eff. rente) (%) 

Hovedstol  
(lånets  

størrelse) 

Samlet 
Kreditbeløb 

(udbetalt beløb) 

Stiftelses-
omkostninger 

Løbende gebyrer 
pr. måned 

ÅOP2 

(tilbagebetaling 
 via BS) 

ÅOP2 

(tilbagebetaling med 
indbetalingskort) 

4,84-11,34 4,95-11,95 262.500 kr. 250.000 kr. 12.500 kr. 
Betaling via BS: 0 kr.  

eller indbetalingskort: 20 kr. 
6,1-13,3% 6,2-13,5% 

 
5) Lånetype d (forbrugslån) er baseret på det repræsentative eksempel fastsat af forbrugerombudsmanden. Renten og de løbende gebyrer er variable og tilskrives 

hver måned bagud.  
6) I beregningen af ÅOP er lånet uden sikkerhedsstillelse, og lånet nedbringes som annuitetslån over 10 år. I beregningen udbetales lånet den 1. i et kvartal, og alle 

måneder er lige lange. Ligesom låneydelserne betales ultimo hver måned, første gang ultimo i den måned, hvori lånet optages.   

 
 
 
 
Forbrugslån via samarbejdspartnere  
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Har du optaget et forbrugslån i Basisbank via en af vores samarbejdspartnere, henviser vi til prisoplysningen hos den pågældende samarbejdspartner, 
for så vidt angår stiftelsesomkostninger og rentesatser. 
  

Udlån - øvrige ydelser 
 

 

Gebyrer  
Månedsgebyr (30.000-74.999 kr.) 
+ hvis låneydelsen betales via Betalingsservice  
+ hvis låneydelsen betales med indbetalingskort 

30 kr. 
0 kr. 

20 kr. 
Amortiseringsplan 0 kr. 

Kopi af ældre kontoudtog 100 kr./stk. 

Betalingshenstand 150 kr./stk. 

Kopi af allerede udleveret kreditaftale 175 kr./stk. 
Ændring af kreditaftalen, såfremt ændringen medfører, at der ifølge kreditaftaleloven skal 
oplyses om fornyede kreditomkostninger 

500 kr. 

1. rykkerbrev ved restance 100 kr. 

2. rykkerbrev ved restance 100 kr. 

3. rykkerbrev ved restance 100 kr. 

Overdragelse til inkasso (inkassogebyr) 100 kr. 

Gebyr for manglende oplysning om navne- og adresseændring 175 kr. 

Gebyr for fejl på manuelt betalte indbetalingskort 0 kr. 
For diverse ekstraordinære opgaver, f.eks. fremfinding af arkivmateriale, opgørelse i forbindelse 
med dødsfald m.v. kan der opkræves timebetaling 

750 kr. pr. påbegyndt time 

Tryghedsforsikring (frivillig ordning) pr. kreditaftale pr. måned.  8,0% af den månedlige låneydelse/betaling* 

Restancerente/morarente (af låneydelser som ikke er betalt til tiden) 25% 

Gebyr for forhøjelse af lån  2 - 4% af det samlede kreditbeløb 

  
*Gebyr for Tryghedsforsikring stiger fra 8% til 8,5% af den månedlige ydelse pr. 01.12.2021. 


