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Rentesatser udlån  

Gældende fra den 19. oktober 2022. 

Generelt 
Rente (hvis ikke andet angivet) 
Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) 

Variabel 
Kvartårligt (bagud) 
  

 

Kontoform/produktnavn  I procent 
a1 Kassekredit  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent ved 100% udnyttelse. 
 
Kan anvendes som lønkonto og Nemkonto med 
tilhørende hævekort eller Visa/Dankort. 
 

14,00 
14,93 

16,4 

- 
- 
- 
 

16,75 
18,10 
19,7 
 

a2 Aktionærkonto løn og kredit *)  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent ved 100% udnyttelse. 
 
Forudsætter, at kontohaver ejer minimum 10 stk. Lollands Bank aktier. 
Kan anvendes som lønkonto og Nemkonto. 
Der kan tilknyttes Netbank, Betalingsservice samt alle typer kort. Gratis årlig kortafgift på 
hævekort og Visa/Dankort.  
Der kan hæves eller indsættes ubegrænset. 
Kreditmaksimum: De første 25.000 kr. etableres uden beregning af stiftelsesprovision og 
dokumentgebyr.    
Kredit med 5 års løbetid. 
 

  
 
 
 
 

12,00 
12,68 
13,8 
 

 Budgetservicekredit  
Pålydende rente.   16,00 
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Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent ved 100% udnyttelse. 
 
Med eller uden Betalingsservice. 
Hvis styring af budget vælges til, koster det et kontogebyr på 1.500 kr. pr. år., som 
betales forud.    
Kan ikke anvendes som Nemkonto, og kort kan ikke tilknyttes.  
 
 

 
 
 
 

17,23 
18,8 
 

Kontoform/produktnavn  I procent 
 Budgetkredit  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent ved 100% udnyttelse. 
 
Med eller uden Betalingsservice. 
Kan ikke anvendes som Nemkonto og kort kan ikke tilknyttes.  
 

  16,00 
17,23 
18,8 
 

 Ungkredit  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent ved 100% udnyttelse. 
 
Fra 18 til og med 29 år.  
Kontoen kan anvendes som Nemkonto og lønkonto. 
Der kan tilknyttes Betalingsservice og Netbank til kontoen samt Visa/Dankort eller 
MasterCard Debetkort.  
Gratis årlig kortafgift på MasterCard Debetkort og på Visa/Dankort. 
Kreditmaksimum etableres op til 25.000 kr. med 3 års løbetid og 0 kr. i dokumentgebyr. 
Der beregnes stiftelsesprovision med 1,75% af kreditmaksimum, minimum 750,00 kr.  
 

  10,25 
10,75 
11,6 
 

b1 Billån med minimum 20 % udbetaling  
Pålydende rente 
Debitorrente 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP). 

  7,50 
7,71 
10,1 
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Finansiering af nye og brugte biler, campingvogne og motorcykler. 
Løbetid op til 8 år ved køb af ny bil, campingvogn eller motorcykel. Ved køb af brugt bil, 
motorcykel eller campingvogn er lånets løbetid maksimalt 10 år fratrukket bilens, 
motorcyklens eller campingvognens alder.  
 

 

 Billån med minimum 30 % udbetaling  
Pålydende rente 
Debitorrente 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
 
Finansiering af nye og brugte biler, campingvogne og motorcykler. 
Løbetid op til 8 år ved køb af ny bil, campingvogn eller motorcykel. Ved køb af brugt bil, 
motorcykel eller campingvogn er lånets løbetid maksimalt 10 år fratrukket bilens, 
motorcyklens eller campingvognens alder.  
 
 

  7,00 
7,19 
9,5 

Kontoform/produktnavn I procent 
 Billån med minimum 40 % udbetaling  
Pålydende rente 
Debitorrente 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
 
Finansiering af nye og brugte biler, campingvogne og motorcykler. 
Løbetid op til 8 år ved køb af ny bil, campingvogn eller motorcykel. Ved køb af brugt bil, 
motorcykel eller campingvogn er lånets løbetid maksimalt 10 år fratrukket bilens, 
motorcyklens eller campingvognens alder.  
 

  6,50 
6,66 
9,0 

 Billån uden udbetaling  
Pålydende rente 
Debitorrente 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
 
Finansiering af nye og brugte biler, campingvogne og motorcykler. 

  3,75 
3,80 
6,4 
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Løbetid op til 8 år ved køb af ny bil, campingvogn eller motorcykel. Ved køb af brugt bil, 
motorcykel eller campingvogn er lånets løbetid maksimalt 10 år fratrukket bilens, 
motorcyklens eller campingvognens alder.  
 
c1 Boliglån  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP). 
 
Til finansiering af andelsbolig, ejerbolig samt fritidshuse med en løbetid op til 20 år.  
Rentesats alt efter belåning i forhold til ejendommens værdi.  
 

4,00 
4,06 

4,3 

- 
- 
- 

8,00 
8,24 
8,9 

d1 Forbrugslån  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP). 
 
 
 

  
 
 

17,75 
18,97 
22,0 

d2 Forbrugslån Unglån  
Pålydende rente. 
Debitorrente. 
Årlige omkostninger i procent (ÅOP). 
 
Fra 18 til og med 29 år 
0 kr. i dokumentgebyr.  Der beregnes stiftelsesprovision med 1,75% af hovedstolen, 
minimum 750,00 kr. 
Lån op til 75.000 kr. med 5 års løbetid. 
 
 

  
 
 

9,25 
9,58 
10,5 
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Generelle bemærkninger:  

Alle de viste rentesatser er variable. Den nominelle årlige (løbende) provision er på 0,00 %.  

Debitorrente er den årlige rente incl. renters rente.  Renten beregnes dagligt og tilskrives kvartårligt bagud pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12.  

Indplacering i de enkelte rentespænd er afhængig af kundens forretningsomfang og kreditvurdering.  

Aktiekurs: 

*) Kursværdi for Lollands Bank-aktier er pr. 30. december 2022: 1 stk.: 578,00 kr. og 10 stk.: 5.780,00 kr.  Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital, som 
ikke er dækket af Indskydergarantifonden.  
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Udregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP): 

Forudsætninger ved udregning af årlige omkostninger i procent ÅOP iht. Prisoplysningsbekendtgørelsen 
 Lånetyper Hovedstol/ 

kreditmak-
simum i kr.  

Samlet 
kreditbe-
løb i kr.  

Løbetid 
 i år 

Afdragsform 
1). 

Omk. til 
banken 
i kr.  

Omk. til 
forsik-
ring i kr.  

Off. 
afgifter 
 i kr.  

I alt 
i kr.  

Månedlig 
ydelse i 
kr. før 
skat 

Samlet beløb der 
skal 
tilbagebetales i 
kr. 

a1.1 Kassekredit 52.418  50.000 5 Stående lån 2.418 0 0 2.418 0 89.110 
a1.2 Kassekredit 52.418 50.000 5 Stående lån 2.418 0 0 2.418 0 96.318 
a2 Aktionær-

konto løn og 
kredit 

51.938 50.000 5 Stående lån 1.938 0 0 1.938 0 83.100 

 Budgetser-
vice kredit 

52.418 50.000 5 Stående lån 2.418 
+1.500 kr. 

pr. år 

0 0 2.418 
+1.500 kr. 

pr. år 

0 94.352 

 Budget- 
kredit 

52.418 50.000 5 Stående lån 2.418 
  

0 0 2.418 
 

0 94.352 

 Ungkredit 25.750 25.000 3 Stående lån 750 0 0 750 0 38.947 
b1 Billån 20 % 

udbetaling 
214.348 200.000 7 Annuitetslån 8.248 950 5.150 14.348 3.383 275.748 

 Billån 30 % 
udbetaling 

214.348 200.000 7 Annuitetslån 8.248 950 5.150 14.348 3.231 271.383 

 Billån 40% 
udbetaling 

214.348 200.000 7 Annuitetslån 8.248 950 5.150 14.348 3.179 267.056 

b2 Billån uden  
udbetaling 

217.107 200.000 7 Annuitetslån 11.007 950 5.150 17.107 2.942 247.085 

c1.1.1 Boliglån 521.925 500.000 20 Annuitetslån 12.500 0 9.425 21.925 3.159 758.179 
c1.1.2 Boliglån 521.925 500.000 20 Annuitetslån 12.500 0 9.425 21.925 4.348 1.043.559 
c1.2.1 Boliglån 2.044.025 2.000.000 20 Annuitetslån 12.500 0 31.525 44.025 12.372 2.969.274 
c1.2.2 Boliglån 2.044.025 2.000.000 20 Annuitetslån 12.500 0 31.525 44.025 17.030 4.086.911 
d1 Forbrugslån 42.250 40.000 5 Annuitetslån 2.250 0 0 2.250 1.061 63.662 
d2 Forbrugslån 

Unglån 
40.750 40.000 5 Annuitetslån 750 0 0 750 850 50.965 

1). Annuitetslån tilbagebetales med en månedlig låneydelse. 
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Bemærkninger til Årlige omkostninger i procent (ÅOP): 

Samlet kreditbeløb er det beløb, forbrugeren netto får udbetalt i henhold til en kreditaftale. Ved kasse- kredit er samlet kreditbeløb det disponible 
beløb på oprettelsesdagen.  

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) beregnes på grundlag af ovenstående standardforudsætninger jf. prisoplysningsbekendtgørelsen for 
pengeinstitutter. I de årlige omkostninger er indregnet renter, omkostninger til banken, forsikringsselskab og offentlige afgifter. Årlige omkostninger i 
procent afhænger bl.a. af lånets/kredittens størrelse, løbetid og sikkerhed.  

Lånetyperne, litreringen og beregningseksemplerne er baseret på standardforudsætningerne i Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse for 
pengeinstitutter samt vejledningen hertil. For billånet (litrering b) er der i beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) afveget fra 
standardforudsætningen om, at ejerpantebrev (bil) skal være identisk med det samlede kreditbeløb, idet et ejerpantebrev (bil) altid udstedes på 
billånets størrelse (hovedstolen).  For lånetyper uden bogstav har Lollands Bank selv bestemt beregningsforudsætningerne. 

I beregningen er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle månederne er lige lange og, at renten 
tilskrives kvartalsvis bagud på kvartalets sidste bankdag.  I beregningen indgår der normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og 
kreditter. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen, kan der forekomme yderligere omkostninger, f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en 
tingbogsattest.    

a2) Aktionærkonto løn og kredit: Stiftelsesprovision beregnes med 1,75% af 25.000 kr. - intet minimumsbeløb + 1.500 kr. for udfærdigelse af 
dokument.  

Ungkredit afviger fra standardforudsætningerne i Prisoplysningsbekendtgørelsen, idet der højest kan tilbydes kredit op til kr. 25.000 og en løbetid på 
3 år. 

c1) Alle boliglån afviger fra standardforudsætningerne i Prisoplysningsbekendtgørelsen, idet løbetiden maksimalt kan være 20 år. 

Omkostninger og sikkerhedsstillelse: 

Omkostninger til banken: 

Stiftelsesprovision beregnes med 1,75% af hovedstolen, dog minimum 750 kr. undtagen på a2) Aktionær-konto  løn og kredit, hvor der ikke beregnes 
stiftelsesprovision og dokumentgebyr af de første 25.000 kr. og hvor der ikke er et minimum på 750 kr. Undtagen på b2) Billån uden udbetaling, hvor 
stiftelsesprovisionen beregnes med 3,00% af hovedstolen plus et dokumentgebyr på 4.500 kr. Banken beregner 1.500 kr. for udfærdigelse af 
lånedokument eller kreditkontrakt undtagen på d2) og b2) Forbrugslån Unglån. Ved sikkerhedsstillelse beregnes yderligere 1.500 kr. pr. 
sikkerhedsdokument, dog maksimum 4.500 kr. pr. lånesag.    
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Offentlige omkostninger: 

Ting- og andelsboligbogen: 
Procentafgift på 1,45% af det pantesikrede beløb oprundet til nærmeste 100 kr. Hertil fast afgift på 1.825 kr. 

Bil- og personbogen: 
Procentafgift på 1,50% af det pantesikrede beløb oprundet til nærmeste 100 kr. Hertil fast afgift på 1.850 kr. 

Omkostninger til forsikringsselskab: 

Gebyr for notering af panthaverdeklaration 950 kr. ved pant i biler, motorcykler og campingvogne.  

Sikkerhedsstillelse: 

Der stilles ingen sikkerhed på a1 Flexkonto med kredit, a2 Aktionærkonto løn og kredit, Budgetservice- kredit, Budgetkredit, Ungkredit, Forbrugslån og 
Forbrugslån Unglån. 

På b1 Billån med 20 % Udbetaling, Billån med 30 % udbetaling og Billån med 40 % Udbetaling etableres et nyt ejerpantebrev i bil på samlet 
kreditbeløb inkl. omkostninger (lånets hovedstol), i alt 214.348 kr.  

På b2 Billån uden udbetaling etableres et nyt ejerpantebrev i bil på samlet kreditbeløb inkl. omkostninger (lånets hovedstol), i alt 217.107 kr.  

På c1 Boliglån etableres et nyt ejerpantebrev på det fulde beløb (hovedstol).   


