
Lav. Høj. Lav. Høj. Lav. Høj. Lav. Høj. Lav. Høj.

a
Kassekredit 6,35% 12,35% 7,70% 14,40% 832 kr. 1.618 kr. 19.236 kr. 35.001 kr. 69.236 kr. 85.001 kr.

*)

b
Billån 5,35% 10,35% 7,60% 13,20% 3.049 kr. 3.578 kr. 56.094 kr. 100.576 kr. 256.094 kr. 300.576 kr.

c
Boliglån 5,35% 10,35% 5,90% 11,50% 2.918 kr. 4.721 kr. 550.479 kr. 1.199.732 kr. 1.050.479 kr. 1.699.732 kr.

d
Boliglån 5,35% 10,35% 5,80% 11,40% 11.593 kr. 18.759 kr. 2.173.607 kr. 4.753.123 kr. 4.173.607 kr. 6.753.123 kr.

e
Forbrugslån 6,35% 12,35% 9,30% 16,10% 829 kr. 953 kr. 9.715 kr. 17.175 kr. 49.715 kr. 57.175 kr.

a Kassekredit 5

b Billån 7

c Boliglån 30

d Boliglån 30

e Forbrugslån 5
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40.000 kr.

200.000 kr.

500.000 kr.

Samlet kreditbeløb

Debitorrente 

Standard-
lånetyper

ÅOP  
før skat

Ydelsernes størrelse

50.000 kr.

Lånetype

*) Ydelsen omfatter alene rente, idet kredittens maksimum forudsættes betalt ved udløb af kreditaftalen.

ÅOP er beregnet på grundlag af nedenstående standardforudsætninger:

Hvidbjerg Bank A/S, Hovedkontoret, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm - CVRnr. 64855417 

Ingen

LEP = kreditbeløb

EP = kreditbeløb

EP = kreditbeløb

Ingen

kvartalsvis

Månedlig

Månedlig

Månedlig

Månedlig

Stående

Annuitet

Annuitet

Annuitet

Annuitet

Udlånsrenter - oversigt pr. 20. februar 2023

Af skemaet fremgår de forudsætninger, der lægges til grund for beregning af ÅOP. Ved samlet kreditbeløb forstås det beløb, låntager netto får 
udbetalt i henhold til kreditaftalen. Det vil sige hovedstolen / kreditrammen fratrukket evt. etableringsomkostninger.

Sker der overtræk, skal der betales overtræksrente af det skyldige beløb. Satsen er variabel og består af kontoens debetrentesats samt en 
fast overtræksrente på p.t. 17,500% p.a. Renten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb, og tilskrives kontoen med den 
rentetermin, som gælder for kontoen

Udlånsrentesatser er variable, hvor andet ikke er anført. Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal på kreditter og hver måned på 
lån. Den årlige nominelle provision (løbende provision) udgør 0 procent.

I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken, evt. offentlige afgifter og gebyrer til forsikringsselskab (panthaverdeklaration). 
De årlige omkostninger i procent afhænger af renten, rentetilskrivningsfrekvens, etableringsomkostninger og løbetid. Der henvises samtidig til 
bankens prisliste for brug af bankens serviceydelser, samt bankens "Almindelige forretningsbetingelser". 
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