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Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 27. december 2018
Generelt
Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende
ind-, og udlånsprodukter, som Jutlander Bank A/S tilbyder overfor primært forbrugere.
Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige
forretningsbetingelser.
Områder
 Jutlander Banks Fordelskoncept
 Indlån
 Udlån
 Kort
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Jutlander Bank A/S
9600 Aars
CVR 28299494
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* Jutlander Banks Fordelskoncept for privatkunder
Jutlander Banks Fordelskoncept kræver ikke aktiv tilmelding.
Hvilke kunder er omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept?
 Kunder, der har NemKonto, NetBank og e-Boks.
 Kunder på 28 år og derover skal have et forretningsomfang på mindst 100.000 kr. 1)
 For kunder i alderen 18 – 27 år er der ikke noget krav om forretningsomfang.
Kunder omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept får:
 Egen rådgiver.
 Mulighed for oprettelse af særlige Jutlanderprodukter, f.eks. Jutlanderkonto.
 Visa/Dankort (inkl. eget kortdesign), MasterCard Debit (inkl. eget kortdesign) eller Dankort
(inkl. eget kortdesign) tilknyttet Jutlanderkonto, Jutlanderkonto Ung eller Jutlanderkonto
Ung+ uden årlig afgift.
 Kunder i alderen 18 – 27 år tilbydes desuden MasterCard Debit tilknyttet Jutlanderkonto Ung
eller Jutlanderkonto Ung+ uden årlig afgift.
 Rabat på 400 kr. på MasterCard Guld og MasterCard Platinum samt rabat på 250 kr. på
MasterCard Standard (uden forsikring).
 NetBank Privat uden årlig afgift.
 Gratis valutaveksling.
 Fritagelse for løbende konto-/kundegebyr, jf. bankens prisinformation.
 Følgende rabatter på oprettelse og forlængelse af lån og kreditter:
o 18 år – 27 år:
Gratis oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån Ung, Jutlanderkonto Ung (med
kredit) og Jutlanderkonto Ung+ (med kredit). Rabat på 1.000 kr. på stiftelsesprovision
ved optagelse af øvrige lån og kreditter i banken, hvis kunden samtidig er aktionær i
Jutlander Bank A/S med mindst 10 stk. aktier (kursværdi 27. december 2018 ca. 1.800
kr.) 2)
o 28 år og derover:
50% rabat på oprettelse og forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto (med
kredit). Hvis kunden samtidig er aktionær i Jutlander Bank A/S med mindst 50 stk.
aktier (kursværdi 27. december 2018 ca. 9.000 kr.) tilbydes gratis oprettelse og
forlængelse af Jutlanderlån og Jutlanderkonto (med kredit) samt rabat på 1.000 kr. på
stiftelsesprovision ved optagelse af øvrige lån og kreditter i banken. 2)
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For kunder, der ikke længere opfylder kravene til Jutlander Banks Fordelskoncept, ophører de
særlige fordele og besparelser. Det betyder, at alle Fordelskunders transaktionskonti automatisk
ændres til én af følgende kontoformer afhængig af kundens øvrige produkter og tilknyttede
serviceydelser:


Basal Betalingskonto med følgende mulige serviceydelser
o Almindelig netbank
o Kort
o BS-aftale eller fast overførsel



Basal Indlånskonto med følgende mulige serviceydelser
o Debetkort
o NetBank Light

Læs mere om disse produkter på jutlander.dk. Priserne for disse produkter og de tilknyttede ydelser
(netbank, kort m.v.) fremgår af denne prisinformation. Kontakt én af vores afdelinger for at høre
nærmere om mulighederne.
1) Forretningsomfanget er defineret som en sum af kundens samlede indlån, restgæld på udlån, træk
på kreditter, depotværdi samt restgæld på lån i Totalkredit og DLR-kredit. Forretningsomfanget
beregnes ved udgangen af hvert kvartal. Er forretningsomfanget over 100.000 kr. pr. den 1. i blot én
af de tre forudgående måneder, er betingelsen opfyldt.
2) Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital og er derfor ikke dækket af Garantiformuen. Se mere på
www.gii.dk.
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Indlån
Alm. Indlån

Nominel årlig
rente (effektiv
rente) i pct.

Jutlanderkonto - saldo på
- under 25.000 kr.
- 25.000-99.999 kr.
- 100.000-249.999 kr.
- 250.000-3.000.000 kr.

0,00
0,00
0,00
0,00

Jutlanderkonto Ung

0,00

Jutlanderkonto Ung+
- op til 20.000 kr.
- 20.001-3.000.000 kr.

3,00
0,00

Jutlanderopsparing – saldo
på
- under 25.000 kr.
- 25.000-99.999 kr.
- 100.000-249.999 kr.
- 250.000-3.000.000 kr.

0,00
0,00
0,00
0,00

Jutlanderopsparing Ung

0,00

Særlige vilkår

Jutlanderkonto tilbydes kunder, der er
omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept
*. Der kan maksimalt indsættes 3.000.000
kr. samlet pr. kunde på Jutlanderkonto og
Jutlanderopsparing.
Renten beregnes af saldoen i spændet
(knækrente). For Jutlander Aktionærer **
beregnes renten af hele saldoen
(rentetrappe).
Jutlanderkonto Ung tilbydes kunder ml. 1827 år (inkl.) der er omfattet af Jutlander
Banks Fordelskoncept ***.
Der kan maksimalt indsættes 3.000.000 kr.
samlet pr. kunde på Jutlanderkonto Ung,
Jutlanderkonto Ung+ og Jutlanderopsparing
Ung.
Jutlanderkonto Ung tilbydes kunder ml. 1827 år (inkl.) der er omfattet af Jutlander
Banks Fordelskoncept ***.
Der kan maksimalt oprettes én
Jutlanderkonto Ung+
Der kan maksimalt indsættes 3.000.000 kr.
samlet pr. kunde på Jutlanderkonto Ung,
Jutlanderkonto Ung+ og Jutlanderopsparing
Ung.
Jutlanderopsparing tilbydes kunder, der er
omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept
*. Der kan maksimalt indsættes 3.000.000
kr. samlet pr. kunde på Jutlanderkonto og
Jutlanderopsparing.
Renten beregnes af saldoen i spændet
(knækrente). For Jutlander Aktionærer **
beregnes renten af hele saldoen
(rentetrappe).
Jutlanderopsparing Ung tilbydes kunder ml.
18-27 år (inkl.) der er omfattet af Jutlander
Banks Fordelskoncept ***.
Der kan maksimalt indsættes 3.000.000 kr.
samlet pr. kunde på Jutlanderkonto Ung,
Jutlanderkonto Ung+ og Jutlanderopsparing
Ung.

4

Prisoplysninger
Basal Indlånskonto

0,00

Basal Betalingskonto

0,00

Budgetsystemkonto – saldo
på
- under 25.000 kr.
- 25.000 kr. og derover
Snabelkonto
Ungkonto

0,00
0,00
0,00
0,00

BørneXtra – saldo på
- under 10.000 kr.
- 10.000 kr. og derover

0,50
1,00

Særlig indlån og pension
Børneopsparing – saldo på
- under 10.000 kr.
- 10.000 kr. og derover
Ratepension – saldo på
- under 25.000
- 25.000 – 99.999 kr.
- 100.000 – 249.999 kr.
- 250.000 kr. og derover
Aldersopsparing – saldo på
- Under 25.000
- 25.000 - 99.999 kr.
- 100.000 – 249.999 kr.
- 250.000 kr. og derover
*) **) ***) Se side 2 og 3

0,50
1,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,05

Der tilbydes alene debetkort og NetBank
Light.
Oprettelsesgebyr kr. 500. Der tilbydes kort,
almindelig netbank og BS-aftaler eller faste
overførsler med prissætning i h.t. bankens
priser for serviceydelser.
Budgetsystemkonto (banken foretager
budgetrevision): Halvårligt gebyr 575 kr.
Renten beregnes af saldoen i spændet
(knækrente).
For børn under 9 år (inkl.)
For unge ml. 10 og 17 år (inkl.). Der tilbydes
MasterCard Debit uden årlig kortafgift.
BørneXtra tilbydes børn, der endnu ikke er
fyldt 18 år, med forældre/bedsteforældre
m.fl. som indskyder. Kontoen er bundet i
minimum 3 år, og kan tidligst udbetales ved
barnets 12. år og senest ved det 21. år.
Renten beregnes af saldoen i spændet
(knækrente).
Renten beregnes af saldoen i spændet
(knækrente).
Renten beregnes af hele saldoen
(rentetrappe).

Renten beregnes af hele saldoen
(rentetrappe).

Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit, er variabel, beregnes dagligt og
tilskrives årligt bagud pr. 31.12 med rentekonventionen faktiske dage/faktiske dage – medmindre
andet er angivet under det enkelte produkt. Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning,
fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser samt ’Beregning og tilskrivning af renter’,
der begge kan ses på www.jutlander.dk
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Alm. indlån (netto) over ca. 745.000 kr. (100.000 EUR) er ikke dækket af Garantiformuen. Særlig
indlån (f.eks. Børneopsparing) er dækket ubegrænset, men kun med det beløb, der står på
kontoen pr. 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonti (f.eks. Ratepension og Aldersopsparing),
der er dækket ubegrænset. Se mere på www.gii.dk
Der opkræves løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 45 kr. for privatkunder over
18 år (inkl.), der ikke er omfattet af Jutlander Fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation.
Kontogebyret udgør 95 kr. pr. kvartal for privatkunder over 18 år (inkl.), der ikke er omfattet af
Jutlander Fordelskoncept * og som anvender andre serviceydelser end debetkort og NetBank
Light.
Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde og alene på en betalingskonto uanset antal
betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. Basal
Indlånskonto, Basal Betalingskonto og Budgetsystemkonto.
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Udlån

A) Jutlanderkonto (med
kredit)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

ÅOP i pct. (før skat)
Påly- Debitor
dende rente
Jutlander
Jutlander Andre
rente (effektiv
FordelsAktionær kunder
rente)
i
i pct.
koncept * **/***
pct.
8,45
8,72

9,1
9,4
10,0

A) Jutlander5,95
konto Ung (med
kredit)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

6,08

A) Privatkredit
4,75100% udnyttelse 12,95
50% udnyttelse
25% udnyttelse

4,8413,59
****

B) Billån 80 %

3,997,95

Billån 100 %

4,857,95

8,7
8,7
8,7

Særlig vilkår

Jutlanderkonto tilbydes
kunder, der er omfattet
af Jutlander Banks
Fordelskoncept *
Kreditten kan maksimalt
udgøre 50.000 kr.
(hovedstol).
Jutlander Ung tilbydes
kunder ml. 18-27 år
(inkl.) der er omfattet af
Jutlander Banks
Fordelskoncept ***
Kreditten kan, sammen
med evt. Jutlanderlån
Ung, maksimalt udgøre
50.000 kr. (hovedstol).

6,1
6,1
6,1

6,1
6,1
6,1

6,0-15,0
7,0-16,5
9,1-19,2

5,5-14,5
6,1-15,3
7,4-17,0

6,0-15,9
7,0-18,1
9,1-22,5

4,058,19
****

5,9-10,2

5,7-10,0

5,9-10,2

4,948,19
****

6,8-10,2

6,6-10,0

6,8-10,2

Billån 80 % er til køb af
bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome.
Forudsætter
udbetalingspct. på 20 %.
Løbetid: op til 8 år fra
etablering.
Billån 100 % er til køb af
bil, motorcykel, campingvogn eller mobilhome.
Der er ikke krav om
udbetaling.
Løbetid: op til 8 år fra
etablering.

7

Prisoplysninger
Jutlander Billån

2,99

3,02

4,4-5,2

4,3-5,1

4,4-5,2

Jutlander Billån er til køb
af bil, motorcykel,
campingvogn eller
mobilhome. Forudsætter
helkunde i banken. Der
er ikke krav om
udbetaling.
Løbetid: op til 8 år fra
etablering.

2,955,75

2,985,88
****

3,6-6,5

3,5-6,5

3,6-6,5

C2) Boliglån 080 %
(GUL *****)

3,507,95

3,558,19
****

4,1-8,9

4,1-8,9

4,1-8,9

C3) Boliglån 0100 %
(GUL *****)

3,758,95

3,809,25
****

4,4-10,0

4,4-10,0

4,4-10,0

5,5
9,0
16,1

5,5
9,0
16,1

5,5
9,0
16,1

Boliglån 0-50 % tilbydes
op til 50 % af
ejendommens værdi
(bankens vurdering).
Løbetid: op til 30 år fra
etablering.
Boliglån 0-80 % tilbydes
op til 80 % af
ejendommens værdi
(bankens vurdering).
Løbetid: op til 30 år fra
etablering.
Boliglån 0-100 % tilbydes
op til ejendommens
værdi (bankens
vurdering).
Løbetid: op til 30 år fra
etablering.
Jutlander Grundkøb
tilbydes til køb af grund,
hvor den efterfølgende
finansiering af
husbyggeriet optages i
eller gennem Jutlander
Bank. Kreditten kan
således ikke
udelukkende anvendes
til mellemfinansiering.
Kreditten kan maksimalt
udgøre købesum på
grunden med tillæg af
omkostninger og 1 års
rente.
Løbetid: op til 1 år fra
etablering

Helkunde
betyder, at
kundens bankforretninger,
herunder
Nemkonto, er
samlet i banken.
C1) Boliglån 050 %
(GUL *****)

Jutlander
1,99
Grundkøb
(GUL *****)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

2,00
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Jutlander
Prioritetslån 040 %
******
(GUL *****)

2,033,53

2,053,58
****

2,5-4,1

2,5-4,1

2,5-4,1

Jutlander Prioritetslån 040 % med direkte pant
tilbydes i op til 40 % af
ejendommens værdi
(bankens vurdering).
Løbetid: fra 10 år og op
til 30 år fra etablering –
mulighed for op til 10 års
afdragsfrihed.
På den tilknyttede
indlånskonto tilbydes en
indlånsrente, der svarer
til udlånsrenten med et
fradrag på p.t. 0,5 % p.a.
Eventuelt overskydende
beløb forrentes ikke.

2,033,53

2,053,58
****

2,5-4,1

2,5-4,1

2,5-4,1

2,783,53

2,813,58
****

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

Jutlander Prioritetslån 060 % med direkte pant
tilbydes i op til 60 % af
ejendommens værdi
(bankens vurdering).
Løbetid: fra 10 år og op
til 30 år fra etablering –
mulighed for op til 10 års
afdragsfrihed.
På den tilknyttede
indlånskonto tilbydes en
indlånsrente, der svarer
til udlånsrenten med et
fradrag på p.t. 0,5 % p.a.
Eventuelt overskydende
beløb forrentes ikke.
Jutlander Prioritetslån 080 % med direkte pant
tilbydes i op til 80 % af
ejendommens værdi
(bankens vurdering), dog
op til 75 % ved
fritidshuse.
Løbetid: fra 10 år og op
til 30 år fra etablering –
mulighed for op til 10 års
afdragsfrihed.

Lånet
respekterer kun
lån optaget i
Totalkredit.

Jutlander
Prioritetslån 060 %
******
(GUL *****)
Lånet
respekterer kun
lån optaget i
Totalkredit.

Jutlander
Prioritetslån 080 %
******
(GUL *****)
Lånet
respekterer kun
lån optaget i
Totalkredit.
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På den tilknyttede
indlånskonto tilbydes en
indlånsrente, der svarer
til udlånsrenten med et
fradrag på p.t. 0,5 % p.a.
Eventuelt overskydende
beløb forrentes ikke.
Jutlander
TopPrioritet
******
(GUL *****)
Lånet
respekterer kun
lån optaget i
Totalkredit.
Uden afdragsfrihed:
Med op til 10
års afdragsfrihed:

Jutlander
1. prioritet
******
(GUL *****)

Jutlander TopPrioritet
med direkte pant
tilbydes imellem 40-80 %
af ejendommens værdi
(bankens vurdering), dog
40-75 % ved fritidshuse.
Løbetid: fra 10 år og op
til 30 år fra etablering
1,82

1,83
****

2,3

2,3

2,3

2,12

2,14
****

2,6

2,6

2,6

1,92

1,93
****

2,3

2,3

2,3

Jutlander 1. prioritet
med direkte 1. prioritets
pant tilbydes i op til 60 %
af ejendommens værdi
(bankens vurdering) for
parcelhus, fritidshus,
ejerlejlighed og nedlagte
landbrug u/10 ha.
Løbetid: fra 10 år og op
til 30 år fra etablering –
med 10 års indledende
afdragsfrihed.
På den tilknyttede
indlånskonto tilbydes en
indlånsrente, der svarer
til udlånsrenten med et
fradrag på p.t. 0,5 % p.a.
Eventuelt overskydende
beløb forrentes ikke.
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Andelsboliglån
(GUL *****)

2,957,25

2,986,14
****

Andelsbolig2,95kredit
7,50
(GUL *****)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

2,987,71
****

Jutlanderlån
Ung

6,08

5,95

3,6-6,8

3,6-6,8

3,6-6,8

3,6-8,6
4,3-9,4
5,4-10,9

3,6-8,5
4,2-9,2
5,3-10,7

3,6-8,7
4,3-9,7
5,4-11,5

6,1

6,1

Andelsboliglån tilbydes
op til 100 % af
andelsbevisets værdi
(aktuel handelsværdi).
Løbetid: op til 30 år fra
etablering.
Andelsboligkredit
tilbydes op til 100% af
andelsbevisets værdi
(aktuel handelsværdi).
Løbetid: op til 10 år fra
etablering.
Andelsboligforeningens
foranstående
gæld/realkreditgæld skal
være med afdrag.
Gælder dog ikke, såfremt
kredittens maksimum
nedskrives lineært og
løbende.
Jutlanderlån Ung tilbydes
kunder ml. 18-27 år
(inkl.) der er omfattet af
Jutlander Banks
Fordelskoncept ***
Lånet kan, sammen med
evt. Jutlanderkonto Ung
med kredit, maksimalt
udgøre 50.000 kr.
(hovedstol).
Løbetid: op til 5 år fra
etablering.

D) Privatlån

4,7512,95

4,8413,59
****

7,2-16,3

6,2-15,1

7,2-16,3

*) **) ***) Se side 2 og 3
**** Rentesatsen fastsættes individuelt ud fra kundens indtægts- og formueforhold,
engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og risiko, og under hensyn til det totale kundeforhold.
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***** At risikoklassificeringen er ”Gul” betyder, at det pågældende lån er et udlån, der kan
etableres på over 100.000 kr. med krav fra bankens side om pant i fast ejendom eller andel i en
andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i h.t. bekendtgørelse om oplysning om
risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som ”Gule”, da de er
variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid.
Renten på udlån og kreditter er variabel, beregnes dagligt af restgælden og tilskrives kvartalsvist
bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske dage/faktiske dage medmindre andet er angivet under det enkelte produkt.
****** Renten er variabel og fastsættes den næstsidste bankdag i marts, juni, september og
december for det kommende kvartal på baggrund af referencerenten CITA (3-måneder) og et
individuelt rentetillæg. Den aktuelle CITA referencerente kan ses på hjemmesiden
http://www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark/cita/
Rentekonventionen er: 30 dage/360 dage.
Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere.
Regler for validering, renteberegning og -tilskrivning, fremgår af bankens almindelige
forretningsbetingelser samt ’Beregning og tilskrivning af renter’, der begge kan ses på
www.jutlander.dk
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP):
I beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er det forudsat, at lån og kreditter
udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kalenderår, at alle måneder er lige lange, og at renten
tilskrives kvartalsvist bagud på kvartalets sidste kalenderdag med rentekonventionen: faktiske
dage/faktiske dage. Er der tale om lån, betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned.
I beregningen af ÅOP-sats for kreditter er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt
kvartårligt) 95 kr. i den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 18 år (inkl.) der ikke
er omfattet af Jutlander Banks Fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation og som anvender
andre serviceydelser end debetkort og NetBank Light. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde
på en betalingskonto uanset antal betalingskonti. En betalingskonto, jf. definition i lov om
betalingstjenester, er f.eks. Privatkredit.
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken, afgifter til det offentlige for
udstedelse af ejerpantebrev samt ved billån også gebyr til forsikringsselskab, hvis størrelse
fastsættes individuelt af det enkelte forsikringsselskab.
Der henvises samtidigt til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af
bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser.
Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der forekomme yderligere omkostninger, f.eks. det
offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest og gebyr for adkomsterklæring til
andelsboligforening.
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Når lån og kreditter optages i banken, vil kreditoplysningerne, herunder beregningen 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 etablering og fremgår af
lånedokumentet.

Lånetype

Hovedstol i kr.
Jutlander Jutlander
Fordels- Aktionær
koncept **/***
* /Andre
kunder
A)Jutlander- 50.000
50.000
konto (med
kredit)

Samlet
kreditbeløb i kr.

Etableringsomkostninger
til banken

Løbe Afdragstid
form
i år

Sikkerhedsstillelse

Jutlander
Fordelskoncept:
49.375 kr.
*
Jutlander
Aktionær:
50.000 kr.
**

Dokumentudfærdigelse:
625 kr. (kr. 0
for Jutlander
Aktionær) **

5

Stående
lån

Ingen

A)Jutlander- 50.000
konto Ung
(med
kredit)
A)
52.430
Privatkredit

50.000

50.000

Dokumentudfærdigelse:
0 kr. ***

5

Stående
lån

Ingen

51.430

50.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
kreditrammen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***

5

Stående
lån

Ingen
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Prisoplysninger
B) Billån
80 %

211.826

210.826

200.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af hovedstol
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***

7

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
(BIL) på
hovedstolen og
med en
udbetaling
på 20 pct.

Billån 100 % 211.826

210.826

200.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af hovedstol
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***

7

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
(BIL) på
hovedstolen.

Jutlander
Billån

209.526215.747

200.000

Stiftelsesprovision: 5 %
af hovedstol
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***

8

Annuitetslån

Laveste
hovedstol
forudsætter
kreditvurdering,
som ikke
kræver
sikkerhedsstillelse.
Højeste
hovedstol
forudsætter
et nyt
ejerpantebr
ev (BIL) på
hovedstolen.

210.526216.747
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C1) Boliglån
0-50 %

262.824

261.824

250.000

C2) Boliglån
0-80 %

262.824

261.824

250.000

C3) Boliglån
0-100 %

262.824

261.824

250.000

Jutlander
261.460
Prioritetslån
0-40 %

261.460

250.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***
Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***
Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***
Dokumentudfærdigelse:
5.800 kr.

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
på hovedstolen.

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
på hovedstolen.

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
på hovedstolen.

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.
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Jutlander
Grundkøb

258.560

258.560

250.000

Dokumentudfærdigelse:
3.000 kr.

1

Stående
lån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.
Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.
Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.
Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.

Jutlander
261.460
Prioritetslån
0-60 %

261.460

250.000

Dokumentudfærdigelse:
5.800 kr.

20

Annuitetslån

Jutlander
261.460
Prioritetslån
0-80 %

261.460

250.000

Dokumentudfærdigelse:
5.800 kr.

20

Annuitetslån

Jutlander
TopPrioritet

261.460

261.460

250.000

Dokumentudfærdigelse:
5.800 kr.

20

Annuitetslån

Jutlander
1. prioritet

261.460

261.460

250.000

Dokumentudfærdigelse:
5.800 kr.

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt direkte
pantebrev
på hovedstolen.

Andelsbolig
lån

262.824

261.824

250.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen

20

Annuitetslån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
(ANDEL) på
hovedstolen.
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(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***
Andelsbolig
kredit

264.102

263.102

250.000

Dokumentudfærdigelse:
2.500 kr.
Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***

10

Stående
lån

Der
forudsættes
udstedt et
nyt ejerpantebrev
(ANDEL) på
hovedstolen.

Jutlander
lån Ung
D) Privatlån

50.000

50.000

50.000

kr. 0 ***

5

Ingen

42.199

41.250

40.000

Dokumentudfærdigelse:
1.250 kr.

5

Annuitetslån
Annuitetslån

Ingen

Stiftelsesprovision: 2,25
% af
hovedstolen
(rabat op til
1.000 kr. til
Jutlander
Aktionær)
**/***
*) **) ***) Se side 2 og 3
Ovenstående skema opregner de forudsætninger, der skal lægges til grund ved beregningen af
ÅOP. Ved samlet kreditbeløb forstås det beløb, der netto udbetales i henhold til en kreditaftale.
Det vil for alle udlånsformer sige hovedstolen eller kreditrammen fratrukket eventuelle
stiftelsesomkostninger. For en kassekredit vil det samlede kreditbeløb være identisk med det
disponible beløb på oprettelsesdagen.
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Kort
Pålydende rente
i pct.

Debitorrente
(effektiv
rente) i
pct.

MasterCard
Standard uden
forsikring
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

0,00

0,00

MasterCard Guld
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

0,00

MasterCard
Platinum (eks. 1)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

0,00

MasterCard
Platinum (eks. 2)
100% udnyttelse
50% udnyttelse
25% udnyttelse

0,00

ÅOP i pct. (før skat)
Jutlander
Andre kunder
Fordelskoncept *
/Jutlander
Aktionær
**/***

0,0
0,0
0,0

0,8-2,1
1,7-4,3
3,4-8,9

0,00
1,2
2,4
5,0

2,0-2,8
4,1-5,8
8,6-12,2

1,4
2,9
5,9

1,8-2,2
3,7-4,5
7,7-9,4

0,6
1,1
2,3

0,7-0,9
1,5-1,8
3,0-3,6

0,00

0,00

Etableringsomkostninger til
banken

Årlig kortafgift
(forudbetalt):
250 kr. (0 kr. for
kunder, der er
omfattet af Jutlander
Banks Fordelskoncept
* og Jutlander
Aktionær **/***)
Årlig kortafgift
(forudbetalt):
995 kr. (rabat på 400
kr. for kunder, der er
omfattet af Jutlander
Banks Fordelskoncept
* og Jutlander
Aktionær **/***)
Årlig kortafgift
(forudbetalt):
1.795 kr. (rabat på
400 kr. for kunder,
der er omfattet af
Jutlander Banks
Fordelskoncept * og
Jutlander Aktionær
**/***)
Årlig kortafgift
(forudbetalt):
1.795 kr. (rabat på
400 kr. for kunder,
der er omfattet af
Jutlander Banks
Fordelskoncept * og
Jutlander Aktionær
**/***)

*) **) ***) se side 2 og 3
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Rentesatserne er variable. Regler for validering, rente- beregning og tilskrivning, fremgår af
bankens almindelige forretningsbetingelser samt ’Beregning og tilskrivning af renter’, der begge
kan ses på www.jutlander.dk
Banken beregner ikke nominel årlig (løbende) provision på lån og kreditter til forbrugere.
Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP):
Den årlige kortafgift debiteres først kreditten, efter kreditten er bevilget. Kreditten er gældende
indtil videre og løbetiden er således udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP-sats
optages den 1. i et kalenderår, og saldoen indfries på faktureringsdatoen, hvorved saldoen er
rentefri. Fakturering af træk sker efter 15-42 dage afhængig af datoen for, hvornår kortet er brugt.
I beregningen af ÅOP er indregnet løbende konto-/kundegebyr (bagudbetalt kvartårligt) 95 kr. i
den højeste ÅOP-sats for Andre kunder (privatkunder over 18 år (inkl.) der ikke er omfattet af
Jutlander Banks Fordelskoncept *, jf. bankens prisinformation og som anvender andre
serviceydelser end debetkort og NetBank Light. Kontogebyret opkræves én gang pr. kunde på en
betalingskonto uanset antal betalingskonti.
En betalingskonto, jf. definition i lov om betalingstjenester, er f.eks. MasterCard Standard uden
forsikring, MasterCard Guld eller MasterCard Platinum.

Lånetype

MasterCard
Standard uden
forsikring
MasterCard Guld

Kreditramme i
kr.
30.000

Samlet
kreditbeløb i
kr.
30.000

Løbetid Afdragsform
i år

Sikkerhedsstillelse

1

Stående lån

Ingen

50.000

50.000

1

Stående lån

Ingen

100.000

1

Stående lån

Ingen

250.000

1

Stående lån

Ingen

MasterCard
100.000
Platinum (eks. 1)
MasterCard
250.000
Platinum (eks. 2)
*) **) ***) se side 2 og 3
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