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Prisblad – Udlån Spanien privat – Lån i EURO 

Priser gældende pr. 29. november 2022. Der tages forbehold for ændringer i vilkår og gebyrer. 

 
 

Opkrævning af 

gebyrer 

 

 
Lånoptagelse 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Supplerende 

serviceydelser 

 

Gebyrer modregnes ved lånets udbetaling eller opkræves ved afslutning af sagsekspeditionen, 

eventuelt i forbindelse med førstkommende terminsydelse. 

Alle omkostninger skal betales i EUR. 
 

 

 

 

Låneomkostninger (Prisen beregnes sag for sag 

grundet forskel på geografisk område, boligtype 

mm.) 

Lån op til 299.999 EUR = 3,00% af 

hovedstolen 

Lån fra 300.000 – 499.999 EUR = 2,50% 

af hovedstolen 

Lån på 500.000 EUR og derover = 2,00% 

af hovedstolen 

Ejendomsvurdering af lokal valuar, ejendomme op 

til EUR 600.000 

Ejendomsvurdering af lokal valuar, ejendomme 

over EUR 600.000 

 
450 EUR (inkl. IVA) 

350 EUR + 0,055% (af beløbet over 

600.000 €) + IVA 21% 

 

Serviceydelser 1) 
 

 

1) Gebyret omfatter bl.a. serviceudskrifter som låneoversigt og afdragsforløb samt udarbejdelse af 

kopier af pantebrev og regninger. Alternativt vil der blive taget udgangspunkt i medgået tid. 
 

 
 

Priser for andre 

opgaver 

Fastsættes efter tidsforbrug og materialer. 

 

 
 

Årsopgørelse  
Bestilling af enkeltudskrift 

 
 

Årsopgørelsen kan gratis modtages via e-Boks. Tilmelding kan ske på www.e-boks.dk. Oplysningerne 

kan også bestilles hos SKAT på tlf. 70 10 10 70. 
 

 
 

Rentetilpasning Gebyr for rentetilpasningsændring 

Kursfradrag ved rentetilpasning F1 og F2 

Kursfradrag ved rentetilpasning F3 
 

 
 

Indfrielse1) 

 
 
 

Gældsovertagelse 
eller ændring, 
sletning og 
tilføjelse af 
kautionist i 

selskaber1) 

 
Gældsovertagelse 

dødsboer2) 

 
Terminsrestance 

 
 
 
 
 

Kurtage og 

kursfradrag ved 

obligationshandel 

Gebyr for tilbud 

Gebyr for indfrielse/ekstraordinært afdrag 
 

 

1) Aflysning af eksisterende pantebrev 484 € + advokatomkostninger efter regning 
 

 

 
Gebyr 500 - 2.500 EUR pr. lån 

Der tilkommer omkostninger til lokal valuar  

Gebyr 500 - 1.500 EUR pr. lån 

Der tilkommer omkostninger til lokal valuar 
 

Morarente 

Rykkerbrev 

Henstandsaftale 

3 % af det forfaldne beløb 

13 EUR pr. skrivelse 

20 EUR pr. skrivelse 

Misligeholdelsesgebyr 13 EUR pr. ejendom 

 
Ved salg af obligationer til dagskurs betales kurtage af kursværdien. Desuden foretages et 

kursfradrag. 
 

Kurtage ved lånoptagelse 

Kurtage ved indfrielse 

Pris 

0,15% af kursværdien, min. 30 EUR 

0,15% af kursværdien, min. 30 EUR 

30 EUR pr. tilbud 

100 EUR pr. lån 

105 EUR 

0,30 kurspoint 

0,20 kurspoint 

 
25 EUR pr. udskrift 

Der faktureres minimum 1 time og 135 

EUR pr. time 

25 EUR pr. ydelse 

http://www.e-boks.dk/
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 Kursfradrag 0,20 kurspoint 

 
Ved fastkursaftaler betales kurtage af kursværdien og kursfradrag som ved salg af obligationer 

til dagskurs. Ved kurskontrakter betales kurtage som ved salg af obligationer til dagskurs. 

 

Yderligere oplysninger om handel med obligationer fremgår af Almindelige 

forretningsbetingelser for obligationshandel. 
 

Bidrag Bidragets størrelse fastsættes i forbindelse med ydelse af lånet. Bidragssatsen er afhængig af 

lånets størrelse og kundens samlede forretningsomfang med Nykredit. 

 
Det vejledende spænd til privatkunder er p.t. 1,20% – 5,00%. 

 
 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til Nykredit, International afdeling, 

på telefon (+45) 4455 1535. 


