Læs om
Gældende pr. 22. april 2014

Almindelige bestemmelser
for lån og kreditter
For kontoen gælder “Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit
Bank” i det omfang, disse betingelser ikke er fraveget i nærværende aftale.
Herudover er følgende vilkår gældende.

1. Rentevilkår
Indlåns- og udlånsrenten er variabel. At
renten er variabel betyder, at Nykredit
Bank kan ændre rentesatsen. Nykredit
Bank kan ændre variable rentesatser uden
varsel, hvis ændringen er til fordel for dig.
Nykredit Bank kan nedsætte variable
rentesatser på indlån og forhøje variable
rentesatser på udlån uden varsel, hvis
	ind- eller udenlandske ændringer
i penge- eller kreditpolitik har
betydning for Nykredit Bank, fordi det
almindelige renteniveau påvirkes,
	anden udvikling i det almindelige
renteniveau, eksempelvis på pengeog obligationsmarkederne, er af
betydning for Nykredit Bank,
	ændringer i skatter og afgifter har
betydning for Nykredit Bank.
Nykredit Bank kan nedsætte variable
rentesatser på indlån og forhøje variable
rentesatser på udlån med 1 måneds
varsel, hvis
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	markedsmæssige forhold begrunder en
ændring for én eller flere kontotyper,
fx på grund af konkurrencemæssige
forhold i ind- og udland,
	Nykredit Bank ændrer sin generelle
rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har
sammenhæng med udviklingen i det
almin-delige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være
at opnå en mere hensigtsmæssig
anvendelse af bankens ressourcer eller
kapacitet og at øge indtjeningen.
Nykredit Bank kan nedsætte variable
rentesatser på indlån og forhøje variable
rentesatser på udlån med 3 måneders
varsel, hvis
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	Der er sket væsentlige ændringer i den
forretningsmæssige forbindelse med
banken, fx i omfanget af engagementet med banken eller i de individuelle
forhold, som blev lagt til grund for
dine rentevilkår.
Rentesatsen afhænger af kontotype,
ligesom rentesatsen for hele kontoen kan
afhænge af kontoens saldo. Nykredit
Bank oplyser rentesatser for de enkelte typer ind- og udlån ved skiltning
i Nykredits centre, på nykredit.dk eller
ved forespørgsel. Du får meddelelse om
renteændring elektronisk i mitNykredit
eller i e-Boks. Hvis du ønsker oplysning
om renteændring skriftligt kan dette ske
mod et gebyr.
Bankens regler for renteberegning og
rentetilskrivning fremgår ligeledes af de
“Almindelige forretningsbetingelser for
privatkunder i Nykredit Bank”.
2. Kontoudskrifter
Banken sender som standard to kontoudskrifter om året.
Nykredit stiller dagligt oplysninger om
betalingstransaktioner gratis til rådighed
i mitNykredit. Du er selv forpligtet til at
sikre, at du har adgang til mitNykredit.
Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er
dette muligt mod gebyr.
3. Gebyrer
For visse konti opkræves et kontogebyr
der for tiden udgør 0,75 kr. pr. transaktion, dog maksimalt 10 kr. pr. mdr. Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning 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 mitNykredit. Du er selv forpligtet til at sikre,
at du har adgang til mitNykredit.
4. Overtræksrente og rykkergebyrer
mv.
Hvis en konto overtrækkes, kommer i
restance eller udnyttes i strid med den
indgåede aftale med Nykredit Bank, kan
banken kræve overtræksrente/-provision eller morarente, gebyr for at sende
kontoudskrifter og rykkerbreve samt
udgifter til juridisk bistand til inkasso mv.
Den til enhver tid gældende overtræksrente/-provision oplyses ved forespørgsel.
Gebyr for påmindelsesbrev udgør p.t. kr.
20,00 pr. brev. Gebyr for rykkerbrev udgør
p.t. kr. 100,00 pr. brev.

5. Serviceprodukter
Der gælder særlige regler for bl.a. hæveog betalingskort og Nykredits digitale
selvbetjeningsprodukter. Hvis et af disse
produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet.
Læs mere om de enkelte produkter på
nykredit.dk.
6. Flere kontohavere
Når der er mere end en kontohaver på
kontoen, giver kontohaverne herved
hver enkelt kontohaver fuldmagt til at
disponere alene på kontoen. Dør en af
kontohaverne, er banken berettiget til
at spærre kontoen, indtil Skifteretten
har taget stilling til, hvorledes der skal
forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige
kontohavere, forbeholder banken sig
ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil
der foreligger klarhed om kontoforholdet.
Er der flere kontohavere på kontoen,
hæfter kontohaverne solidarisk overfor
banken for det til enhver tid værende
træk på kontoen.

7. Underretningsforpligtelse
Hvis du ændrer adresse, skal den nye
adresse oplyses til Nykredit Bank. Du er
forpligtet til at oplyse banken om dine
økonomiske forhold i det omfang, banken
beder om det. Dette gælder også, selv
om banken ikke har forlangt sådanne
oplysninger, da lånet/kreditten blev
ydet. Banken er derfor berettiget til at
forlange at få forelagt årsopgørelse fra
skattevæsnet, årsopgørelser fra evt. andre
långivere end Nykredit Bank, lønsedler
samt husstandens budget.
8. Anvendelse af indbetalinger
Enhver indbetaling på lånet/kreditten
anvendes først til dækning af rente og
provision. Det gælder uanset, om det er
dig eller en kautionist eller pantsætter,
der indbetaler. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag.
9. Regulering af ydelsen
Nykredit Bank er berettiget – men ikke
forpligtet – til at forhøje ydelsen på lån i
takt med stigende renteniveau, provision
eller lignende.
10. Ændring af aftalevilkårene
Ved fastsættelse af vilkår for engagementet har Nykredit Bank lagt vægt på det
samlede forretningsomfang. Foretages
der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Nykredit
Bank, forbeholder banken sig ret til
samtidig at ændre aftalevilkårene.
11. Opsigelse
Nykredit Bank og du kan til enhver tid
bringe kundeforholdet til ophør uden
varsel. Låne/kreditaftalen kan dog kun
opsiges af Nykredit bank med et varsel
på 3 måneder, medmindre der foreligger
misligholdelse eller anden forfaldsgrund,
jf. punkt 13. Hvis Nykredit Bank opsiger
låne- eller kreditaftalen, har du krav på en
begrundelse.
Når kundeforholdet ophører, kan Nykredit
Bank opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser,
der måtte være indgået for dig. Du er
forpligtet til at frigøre banken fra alle
forpligtelser indgået på dine vegne samt
om nødvendigt at stille sikkerhed herfor.
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12. Modregning
Nykredit Bank kan uden forudgående
meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert
tilgodehavende, som du har eller får hos
Nykredit Bank.
Nykredit Bank modregner ikke i den del
af din løn eller offentlige ydelser m.v.,
som er nødvendige til at dække dine
almindelige leveomkostninger. Nykredit
Bank modregner heller ikke i indestående
på konti, der efter lovgivningen eller
særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning.
13. Misligholdelse
I følgende særlige situationer er Nykredit
Bank berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden
betalt straks:
	Ydelser, renter, provision eller afdrag
ikke betales ved forfaldstidspunktet,
og du ikke har betalt 8 dage efter, at
Nykredit Bank har sendt rykkerbrev til
dig på den af bankens senest kendte
adresse. Ved kreditter gælder dette
også, hvis du overtrækker kredittens
maksimum uden Nykredit Banks
tilladelse
	Du udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest
	Du kommer under rekonstruktionsbehandling, under konkurs eller indleder
forhandling om gældssanering
	Du afgår ved døden
	Du tager fast ophold uden for landets
grænser, og der ikke forinden er truffet
aftale om lånets/kredittens (fortsatte)
afvikling
	Du har givet urigtige oplysninger af
betydning for lånets/
kredittens oprettelse
	Du ikke på Nykredit Banks forlangende indleverer selvangivelse, årsopgørelse eller evt. regnskab.

14. Klager
Klager over banken rettes til Nykredit
Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Fører henvendelsen til Nykredit Bank
ikke til en løsning, kan der klages til
Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade
8B, 2., Postboks 9029, 1022 København
K, pengeinstitutankenaevnet.dk, telefon
35 43 63 33.
15. Tilsyn og god skik for finansielle
virksomheder
Økonomi- og Erhvervsministeriet har
udstedt en bekendt-gørelse om god
skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at
kunderne skal oplyses om de tilfælde,
hvor den finansielle virksomhed får
provision eller andet vederlag for at sælge
en samarbejdspartners produkter. På
nykredit.dk er anført oplysninger om det
vederlag, banken modtager fra samarbejdspartnere.
Nykredit Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, der hører under Økonomi- og
Erhvervsministeriet. Nykredit Bank er
registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med CVR-nr. 10519608.
16. Ændring af de almindelige bestemmelser
Nykredit Bank kan ændre de almindelige
bestemmelser for lån og kreditter uden
varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige
ændringer sker med et varsel på mindst
3 måneder. Du vil modtage besked om
ændringer enten skriftligt eller elektronisk
(via e-mail eller mitNykredit). Du er selv
forpligtet til at sikre, at du har adgang til
mitNykredit og til at meddele eventuelle
ændringer i din adresse og/eller e-mailadresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse
om ændringer, hvis du ikke har meddelt
e-mail og/eller adresseændring og/eller
ikke har adgang til mitNykredit.

