Eksempel på udlånsrenten på en kassekredit med Danske Studie tilknyttet en
Kredit Studie
Med Danske Studie og Danske Hverdag+ har du adgang til attraktive vilkår for en kassekredit (det gælder for en kassekredit på op til 50.000 kr.). Nedenfor kan du se vilkårene
for Kredit Studie tilknyttet Danske Hverdag+.
Repræsentativt eksempel på årlig rente (renten er variabel)
Etableringsgebyr
Stiftelsesprovision
Årlig omkostning i procent (ÅOP)

Danske Hverdag+
5,0 % p.a.
0 kr.
0 kr.
5,1

Eksempel på en kassekredit med Danske Hverdag+
Kreditramme

50.000,00 kr.

Stiftelsesomkostninger til banken:
Stiftelsesprovision
Etableringsgebyr
Stiftelsesomkostninger til andre end banken:
Stiftelsesomkostninger i alt:
Samlet kreditbeløb

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
50.000,00 kr.

Tilbagebetaling og løbetid
Dit kreditmaksimum gælder i 5 år, og du skal derfor ikke betale afdrag.
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Udlånsrente (renten er variabel) – tilskrives 4 gange årligt
Årlig rente
Debitorrente (Inklusive renters rente)
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved 100 % udnyttelse

Gældende rentesatser på Kredit Studie tilknyttet
Danske Hverdag+
Årlig rente i procent
5,00
Debitorrente i procent
5,095
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved 100 pct.
udnyttelse udgør 5,1
Ved samlet kreditbeløb 50.000 kr. Løbetid 5 år.
Renten afhænger af bankens vurdering af din
kreditværdighed m.v.
Ingen etableringsomkostninger for kredit op til
50.000 kr.
Ingen omkostninger til sikkerhed.
For at få en Kredit Studie svarende til eksemplet er
det en forudsætning, at du har Danske Hverdag+ og
er Danske Studie kunde.

5,00 %
5,095 %
5,1

Samlede omkostninger i forbindelse med kreditten*
Renter i kredittens løbetid
Stiftelsesomkostninger
Pris for kundepakke i kredittens løbetid 5 år
Samlede omkostninger i alt

12.499,80 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Samlet beløb der skal betales*
Det samlede kreditbeløb
Stiftelsesomkostninger i alt
Renter i kredittens løbetid
Pris for kundepakke i kredittens løbetid
Samlet beløb der skal betales i alt

50.000,00 kr.
0,00 kr.
12.499,80 kr.
0,00 kr.

Eksemplet er alene vejledende og er betinget af, at
der ikke sker ændringer i løbetiden.
12.499,80 kr.

Det er forudsat, at der ikke sker ændringer i renten,
og at der ikke sker ændringer af tilbagebetalingen
eller kommer yderligere omkostninger i løbetiden.
Før vi tilbyder lån og kredit, skal vi vurdere din økonomi.

62.499,80 kr.

*) Jf. kreditaftalelovens forudsætning om 100% udnyttelse af kreditten
og en løbetid på 5 år.
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