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1. Generelt 
Hvis du er privatkunde i Nykredit og har 
et af vores kundetilbud nævnt nedenfor, 
indgår du automatisk i Nykredit Mine-
Mål. MineMål giver dig adgang til en 
række fordele. 
 
2. Kunder omfattet af MineMål 
Du bliver en del af MineMål, hvis du er 
fyldt 18 år, bruger Nykredit som daglig 
bank, herunder har din NemKonto i Ny-
kredit og er: 
 
 BoligBank 360-kunde eller Bolig-

Bank 365-kunde og ejer din egen 
bolig 

 Nykredit Private Banking-kunde. 
 
Du kan læse mere om Nykredit Bolig-
Bank og Private Banking på nykredit.dk 
 
Du kan til enhver tid afmelde dig Mine-
Mål ved at rette henvendelse til Nykre-
dit.  
 
3. MineMål-fordele 
Indgår du i MineMål-fordelsprogram-
met, får du løbende adgang til en 
række fordele. Fx får du automatisk en 
MineMål-konto. Du får også MineMål-
tilskud, som du årligt kan vælge at 
modtage som kontant tilskud på din Mi-
neMål-konto eller som rabat på ud-
valgte gebyrer i Nykredit.   
 
Fordelene kan løbende blive ændret og 
tilpasset, og du kan altid se de gæl-
dende fordele for MineMål på nykre-
dit.dk/minemaal 
 
 
 

 
Der kan være vilkår tilknyttet de enkelte 
fordele. Dem kan du se på nykre-
dit.dk/minemaal 
 
4. Ændringer i fordelsprogrammet 
Vi kan indføre nye fordele uden varsel. 
Fordele kan være tilgængelige i be-
grænsede perioder og kan løbende re-
guleres. 
 
Vi kan ændre i fordelene med 1 må-
neds varsel og annoncerer dem på ny-
kredit.dk/minemaal 
 
Andre ændringer til MineMål kan ske 
med 3 måneders varsel, og du får be-
sked enten skriftligt eller elektronisk i 
netbanken eller via e-Boks. 
 
5. Ophør af fordele 
Hvis du ikke længere opfylder betingel-
serne for at være en del af MineMål, 
ophører dine fordele.  
 
6. Skat 
Fordelene kan være skattepligtige. Du 
kan se, hvorvidt Nykredit opfatter de 
enkelte fordele som skattepligtige, og 
om Nykredit automatisk indberetter de 
enkelte fordele til SKAT på nykre-
dit.dk/minemaal 
 
For de fordele du selv skal indberette, 
kan du se, hvordan du indberetter vær-
dien af fordelene til SKAT på nykre-
dit.dk/minemaal 
 
7. Samtykke 
Visse fordele kan være betinget af, at 
du giver samtykke til, at vi må dele rele-
vante oplysninger om dig med samar-
bejdspartnere.  

 
8. Øvrige vilkår 
Disse øvrige vilkår gælder for fordels-
programmet MineMål: 
 
 Almindelige forretningsbetingelser 

for privatkunder i Nykredit Bank.  
 Vilkår for Nykredit BoligBank eller 

vilkår i indgåede konceptaftaler for 
Nykredit Private Banking og Nykredit 
Private Banking Elite, afhængigt af 
dit kundetilbud.  

 Ved dødsfald ophører dine fordele i 
MineMål.  
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