RENTE OG PRISOVERSIGT
STANDARDLÅNETYPE D

SATSER PR. 6. APRIL 2016
Pålydende rente. Renten er variabel

1,15%-1,95% pr. md./13,80%-23,40% pr. år

Debitorrenten (effektiv rente)

14,71%-26,08%

Kreditaftalens størrelse (hovedstolen)

Mindst 3.240 kr. Maksimalt 54.000 kr.

STIFTELSESOMKOSTNINGER
Stiftelsesprovision ved oprettelse/forhøjelse af kreditaftale

8% af det samlede kreditbeløb (det udbetalte beløb)

Det samlede kreditbeløb (det udbetalte beløb)

Mindst 3.000 kr. Maksimalt 50.000 kr.

Løbetid (kreditaftalen kan indfries når som helst)

Mindst 12 mdr. Maksimalt 72 mdr.

Omkostninger til sikkerhedsstillelse

Nej. Lån i Basisbank A/S tilbydes uden sikkerhed

BETALING AF LÅNEYDELSE
Faktureringsgebyr pr. md. (bagud)

33 kr.

+ Hvis betaling foretages via BS (Betalingsservice)

0 kr.

+ Hvis betaling foretages med indbetalingskort (pr. md.)

20 kr.

Gebyrerne tillægges kreditaftalens restgæld og indgår i låneydelsen
Amortiseringsplan

0 kr.

Kopi af ældre kontoudtog

100 kr. pr. stk.

Kopi af allerede udleveret kreditaftale

175 kr. pr. stk.

Ændring af kreditaftale, 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

Hvis Nets ikke kan indentificere en indbetaling pga. fejlindtastning 		
af betalingsidentifikationen på et indbetalingskort, beregner Nets et 		
gebyr for at indentificere indbetalingen. Pålægges Basisbank A/S et
sådant gebyr, vil det blive opkrævet sammen med den næste låne-		
ydelse. Gebyrets størrelse fremgår af prislisten på basisbank.dk.

For diverse ekstraordinære opgaver, f.eks. fremfinding af
arkivmateriale, opgørelse i forbindelse med dødsfald m.v. kan
der opkræves timebetaling

Pr. påbegyndt time 750 kr. (minimum 1 time)

Tryghedsforsikring (frivillig ordning) pr. kreditaftale pr. måned.
Tryghedsforsikring kan alene tegnes for kreditaftaler med en
løbetid på mindst 12 mdr.

Forsikringspræmien udgør 6% af den månedlige låneydelse/betaling.
Beløbet opkræves sammen med den månedlige låneydelse/betaling
på kreditaftalen

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

25%
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BEREGNINGSEKSEMPEL FOR STANDARDLÅNETYPE D1
PÅLYDENDE
RENTE
PR. ÅR

DEBITORRENTE HOVEDSTOL
(effektiv rente)
(lånets
størrelse)

SAMLET
KREDITBELØB
(udbetalt
beløb)

STIFTELSESOM- LØBENDE
KOSTNINGER
GEBYRER
pr. måned

ÅOP2
(tilbagebetaling
via BS)

ÅOP2
(tilbagebetaling
med indbetalingskort)

13,8 - 23,40 %

14,71 - 26,08 %

40.000 kr.

8% af det
samlede
kreditbeløb:
3.200 kr.

20,5 - 32,7

21,6 - 33,8

43.200 kr.

Faktureringsgebyr: 33 kr.
+ Betaling via
BS: 0 kr./ indbetalingskort:
20 kr.

1) Lånetype d (forbrugslån) er baseret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låneog kredittilbud og valutakurser (nr. 1203 af 28. september 2010). 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 5 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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