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1. Hvad er KundeRabat? 
Med KundeRabat optjener du automa-
tisk mulighed for rabat på udvalgte ge-
byrer, du betaler til Nykredit Bank, Ny-
kredit Realkredit eller Nykredit Leasing. 
 
2. Hvem får KundeRabat?  
Du får som privatkunde automatisk 
KundeRabat, hvis du som BoligBank 
360 eller BoligBank 365 kunde har din 
daglige økonomi og din boligfinansie-
ring gennem Nykredit eller er Private 
Banking Kunde.  
 
Du kan læse mere om Nykredit Bolig-
Bank og Private Banking på nykredit.dk  
 
3. Hvor meget får du i KundeRabat – 
og hvornår? 
Størrelsen på din årlige KundeRabat af-
hænger af hvilket kundetilbud, du tilhø-
rer på tildelingstidspunktet.  
 
For 2022 gælder følgende beløb for 
KundeRabat: 
 
 BoligBank 360:            1.000 kr. 
 BoligBank 365:            2.000 kr. 
 Private Banking:          3.000 kr. 
 Private Banking Elite:  4.000 kr. 
  
KundeRabat tildeles inden udgangen af 
2022 fordelt på et eller flere af de tids-
punkter, som fastsættes af Nykredit.  
 
Tildeling forudsætter, at du opfylder be-
tingelserne for at være tilknyttet et af 
ovennævnte kundetilbud senest 15 
dage før tildelingstidspunktet. 
 
 

Første gang du opfylder kravene for at 
få KundeRabat, får du desuden en en-
gangsrabat svarende til den årlige Kun-
deRabat for dit kundetilbud på det tids-
punkt. Du kan kun få engangsrabatten 
en gang, og kun hvis du ikke tidligere 
har modtaget MineMål-engangsrabat 
(Velkomstrabat). 
 
Du modtager automatisk de løbende til-
delinger, så længe saldoen for din Kun-
deRabat inkl. evt. engangsrabat ikke 
overstiger et beløb svarende til 3 års 
KundeRabat for dit kundetilbud på tilde-
lingstidspunktet. Læs mere i afsnittet: 
”Hvor meget KundeRabat kan du op-
tjene?” 
 
4. Hvordan får du udbetalt dine  
rabatter? 
Du betaler gebyrer som sædvanligt.  
 
Én gang om året refunderer Nykredit 
automatisk dine betalte gebyrer, der er 
omfattet.  
 
Refusionen sker i begyndelsen af året 
efter du har betalt gebyrerne. Fx refun-
deres gebyrer betalt i 2022 i begyndel-
sen af 2023.  
 
Refusionen sker automatisk til din 
Nem-konto i det pengeinstitut den er til-
knyttet, på selve udbetalingstidspunk-
tet. Forefindes der ikke en Nem-konto 
vil refusionen ske til en indlånskonto i 
Nykredit. Refusionen forudsætter at der 
enten kan forefindes en Nem-konto el-
ler en indlånskonto i Nykredit. 
 
Du kan kun få rabat på de gebyrer, du 
har betalt, mens du har opfyldt betingel-
serne for KundeRabat.  

 
Refusionen sker i kronologisk række-
følge. Det betyder, at det gebyr, der er 
betalt først, bliver refunderet først. Du 
kan ikke selv vælge, hvilke gebyrer der 
skal refunderes. 
Hvis du har betalt gebyr sammen med 
andre, bliver gebyret fordelt ligeligt mel-
lem dig og de andre kontohavere eller 
låntagere. Din KundeRabat kan kun an-
vendes til refusion af din andel af geby-
ret.  
Refusionen kan aldrig overstige dine 
faktiske betalte gebyrer. 
 
Hvis du ikke har brugt hele din optjente 
Kunderabat ved den årlige refusion, bli-
ver saldoen for resten af den optjente 
KundeRabat videreført til året efter.  
Betalte gebyrer, der ikke er refunderet, 
videreføres ikke til senere år. 
 
5. Hvor meget KundeRabat kan du 
optjene? 
Hvis tildeling af KundeRabat vil bringe 
saldoen for din KundeRabat inkl. evt. 
engangsrabat og evt. restsaldo fra Mi-
neMål over et beløb svarende til 3 års 
KundeRabat, reduceres tildelingen, så 
saldoen for din KundeRabat inkl. evt. 
engangsrabat og evt. restsaldo fra Mi-
neMål svarer til 3 års tildelinger.  
Så længe saldoen for din KundeRabat 
inkl. evt. engangsrabat og evt. rest-
saldo fra MineMål svarer til 3 års Kun-
deRabat, modtager du ikke nye tildelin-
ger af KundeRabat.  
 
I alle tilfælde regnes der med den Kun-
deRabat, dit kundetilbud berettiger til 
på tildelingstidspunktet. 
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6. Hvilke gebyrer er omfattet? 
Du kan i bilaget til disse vilkår se, hvilke 
gebyrer, du kan få rabat på med Kun-
deRabat. 
 
Gebyret skal være betalt til enten Ny-
kredit Bank, Nykredit Realkredit eller 
Nykredit Leasing, og desuden skal ge-
byret være betalt fra en af dine private 
konti. 
 
Bemærk, at rabatten bl.a. ikke kan bru-
ges til refusion af følgende gebyrer og 
omkostninger (listen er ikke udtøm-
mende): 
 
 Gebyrer og omkostninger ved han-

del med værdipapirer og plejege-
byrer for investeringsprodukter. 

 Renter, bidrag, kurtage, kursfra-
drag ved lånoptagelse og omlæg-
ning, kurstillæg ved indfrielse, 
kurstab, mellemregningsrente ved 
indfrielse, terminstillæg ved fast-
kursaftale. 

 Udgifter ved finansiering af boliger 
i udlandet, (inkl. Grønland) eller fi-
nansiering af erhvervs- eller udlej-
ningsejendomme eller et andet ak-
tiv i erhvervsforhold 

 Eksterne omkostninger som Nykre-
dit betaler til anden part, fx tinglys-
ningsafgifter og omkostninger til 
andre pengeinstitutter  

 Gebyrer og andre omkostninger til 
Totalkredit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ændringer i vilkår 
Vilkårene gælder indtil udgangen af 
2023. 
 
Ændringer til fordel for dig, herunder 
udvidelse af listen over gebyrer, Kunde-
Rabat kan omfatte, kan ske uden var-
sel. 
 
Nykredit kan med tre måneders varsel 
foretage øvrige ændringer af vilkårene, 
herunder begrænsninger i hvilke geby-
rer, der er omfattet af KundeRabat. 
Ændringerne kan vi annoncere på  
nykredit.dk/foreningsfordele,  
i MitNykredit eller via e-Boks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Øvrige vilkår 
 Din optjente KundeRabat er per-

sonlig, og du kan ikke overdrage 
den til andre 
  

 Din optjente KundeRabat kan ikke 
veksles til kontanter eller konverte-
res til kontant tilskud  
 

 Din optjente KundeRabat bortfal-
der uden varsel ved dødsfald 
 

 Optjent KundeRabat bortfalder, 
hvis du ophører med at opfylde be-
tingelserne for at få tildelt Kunde-
Rabat. Dog bortfalder optjent Kun-
deRabat, der ikke er brugt til refu-
sion, først ved udgangen af det ef-
terfølgende kalenderår. Hvis du fx 
ophører med at opfylde betingel-
serne i 2022, bortfalder din op-
tjente KundeRabat 31. december 
2023. 

 
Du kan finde mere information om  
KundeRabat på  
nykredit.dk/foreningsfordele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nykredit.dk/foreningsfordele/
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Nykredit Bank 

Kontogebyrer*  
Depotgebyrer*  
Gebyrer for overførsler, ind- og udbetalinger*  
Gebyrer for Betalingsservice og indbetalingskort  
Kortgebyrer (eksl. Loungebesøg, Priority Pass)  
Private Banking aftale  
Gebyrer for oprettelse eller ændring af udlån, kassekreditter og garantier samt lån til boligfinansiering af private boliger 
Gebyrer for indfrielses- og håndteringsaftaler ved salg af private boliger (andels-, ejer- og fritidsbolig) 
Gebyrer for oprettele eller ændring af byggekonto, byggekredit, forhåndslånsgaranti og bygherregaranti. 
Vurderingsgebyr i byggesager 
Overtræksgebyrer  
Diverse manuelle ekspeditioner jf. Prisliste for gebyrer (privatkunder) (ekskl. Bekræftelse af selskabskapital)  
 
*Gebyrer på pensionskonti og pensionsdepoter er ikke omfattet 

 

Nykredit Realkredit 

Sagsekspedition  
Gebyr for indfrielsestilbud  
Gebyr for bekræftelse af opsigelse 
 

Nykredit Leasing 

Oprettelses-, ændrings- og indfrielsesgebyrer vedr. Billån, Flexleasing og Bådlån 
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Oversigt over gebyrer, der er omfattet 
af KundeRabat 

https://www.nykredit.dk/globalassets/dit-liv/pdf/priser-og-vilkar/priser/prisliste-gebyrer.pdf
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