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Kontovilkår for
Gældende pr. 2. marts 2015

Rentevilkår
Renten er variabel. At renten er variabel 
betyder, at Nykredit Bank kan ændre 
rentesatsen. Hvis kontoen går i overtræk 
beregner vi en årlig rente på p.t. op til 
18,500 % p.a., svarende til en debitor-
rente på 19,152 % p.a. De nærmere vilkår 
for ændring af renten fremgår af bankens 
"Almindelige forretningsbetingelser for 
privatkunder i Nykredit Bank”. Nykre-
dit oplyser rentesatser ved skiltning i 
Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved 
forespørgsel. Bankens regler for rentebe-
regning og rentetilskrivning fremgår lige-
ledes af de ”Almindelige forretningsbetin-
gelser for privatkunder i Nykredit Bank".

Kontoudskrifter
Nykredit Bank sender som standard et 
kontoudskrift om året og stiller dagligt 
oplysninger om betalingstransaktioner til 
rådighed i mitNykredit. Du er selv forplig-
tet til at sikre, at du har adgang til mit-
Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter 
på papir er dette muligt mod gebyr.

Gebyrer
Retningslinjer for Nykredit Banks opkræv-
ning af gebyrer fremgår af "Almindelige 
forretningsbetingelser for privatkunder i 
Nykredit Bank". De almindelige gebyrer 
fremgår af skiltning i Nykredits centre, af 
nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. 
Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel.

Nykredit stiller månedligt oplysninger om 
betalte gebyrer gratis til rådighed i mit-
Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, 
at du har adgang til mitNykredit.

Serviceprodukter
Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- 
og betalingskort og Nykredits digitale 
selvbetjeningsprodukter. Hvis et af disse 
produkter er knyttet til kontoen, udle-
veres regler ved etablering af produktet. 
Læs mere om de enkelte produkter på 
nykredit.dk.

Flere kontohavere
Når der er mere end en kontohaver på 
kontoen, giver kontohaverne herved hver 
enkelt kontohaver fuldmagt til at dispo-
nere alene på kontoen. Dør en af konto-
haverne, er Nykredit Bank berettiget til 
at spærre kontoen, indtil Skifteretten har 
taget stilling til hvorledes der skal forhol-
des med afdødes bo. Hvis en kontohaver 
tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kon-
tohavere, forbeholder Nykredit Bank sig 
ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil 
der foreligger klarhed om kontoforholdet.

Jeg accepterer, at medkontohaver på 
kontoen løbende kan få information om 
mit kundetilbud i Nykredit BoligBank.
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For kontoen gælder ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit 
Bank” i det omfang, disse betingelser ikke er fraveget i denne aftale. Herudover er 
følgende vilkår gældende.

Konto  
– gældende for BoligBank 360


