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1. Generelt
Som en del af fordelsprogrammet MineMål kan du vælge at få dit MineMål-tilskud som rabat på udvalgte gebyrer.
Se mere om valg og tildeling på Vilkår
for MineMål-tilskud
Så snart du kommer med i MineMål, får
du tildelt 1.000 kr. i engangsrabat. Den
kan du bruge som rabat på udvalgte
gebyrer. Du får denne engangsrabat
uanset, om du vælger at få dit MineMåltilskud som et kontant beløb eller som
rabat på udvalgte gebyrer. Du kan kun
få rabatten en gang.

2. Hvilke gebyrer er omfattet?
Du kan i bilaget til disse vilkår se, hvilke
gebyrer der er omfattet.
Gebyret skal være betalt til enten Nykredit Bank, Nykredit Realkredit eller
Nykredit Leasing, og desuden skal gebyret være betalt fra en af dine private
konti.
Bemærk, at rabatten ikke kan bruges til
følgende gebyrer og omkostninger (listen er ikke udtømmende):
Gebyrer og omkostninger ved handel
med værdipapirer, og plejegebyrer for
investeringsprodukter.
Rente, bidrag, kurtage, kursfradrag ved
lånoptagelse og omlægning, kurstillæg
ved indfrielse, kurstab, mellemregningsrente ved indfrielse, terminstillæg
ved fastkursaftale, udgifter ved finansiering af boliger i udlandet, (inkl. Grønland) eller finansiering af erhvervs- eller
udlejningsejendomme eller et andet aktiv i erhvervsforhold, alle eksterne om-
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kostninger som Nykredit betaler til anden part, fx tinglysningsafgifter og omkostninger til andre pengeinstitutter
samt gebyrer til Totalkredit.

3. Sådan bruger du rabatterne
Du betaler gebyrer som sædvanligt. Du
kan kun få rabat på de gebyrer, du har
betalt, mens du har været med i MineMål-fordelsprogrammet.
Én gang om året refunderer Nykredit
automatisk dine betalte gebyrer, der er
omfattet. Refusionen sker automatisk til
din MineMål-konto. Hvis du ikke har en
MineMål-konto, sker refusionen til din
NemKonto.
Refusionen sker i begyndelsen af året
efter, du har betalt gebyrerne. Fx refunderes gebyrer betalt i 2020 i begyndelsen af 2021.
Refusionen sker i kronologisk rækkefølge. Det betyder, at det gebyr, der er
betalt først, bliver refunderet først. Du
kan ikke selv vælge, hvilke gebyrer der
skal refunderes.

4. Ændringer i vilkår
Vi kan løbende ændre i, hvilke gebyrer
der er omfattet af rabatten. Ændringerne kan være tilgængelige i begrænsede perioder og kan løbende justeres.
Nykredit kan med en måneds varsel
lave mindre ændringer af vilkår for rabat på udvalgte gebyrer, og vi annoncerer dem på nykredit.dk/minemaal
Væsentlige ændringer til vilkår for rabat
på udvalgte gebyrer kan ske
med tre måneders varsel, og du får besked enten i MitNykredit eller via eBoks.

5. Øvrige vilkår







Hvis du har betalt gebyr sammen med
en anden person, bliver refusionen fordelt ligeligt mellem jer, også selvom I
ikke begge er med i MineMål.

Refusionen kan aldrig overstige dine
faktiske betalte gebyrer.
Hvis du ikke har brugt hele din rabatsaldo ved årets udgang, bliver saldoen
videreført til året efter. Omfattede gebyrer, der ikke er refunderet, videreføres
ikke til senere år.

Din rabatsaldo er personlig, og du
kan ikke overdrage den til andre
Din rabatsaldo kan ikke veksles til
kontanter eller konverteres til kontant tilskud på din MineMål-konto
Din rabatsaldo bortfalder uden varsel ved død
Du kan ikke modtage rabat på udvalgte gebyrer på forskud
En ubrugt rabatsaldo udløber ved
udgangen af det efterfølgende år,
du er udtrådt af MineMål. Hvis du
fx udtræder i 2020, udløber din rabatsaldo 31. december 2021
Du kan bruge din rabatsaldo, så
længe du er med i MineMål, og så
længe du har en rabatsaldo

Du kan finde mere information om
MineMål på nykredit.dk/minemaal
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Oversigt over gebyrer, der er omfattet af rabat i MineMål
fordelsprogram

Nykredit Bank
Kontogebyrer*
Kortgebyrer (eksl. Loungebesøg, Priority Pass)
Depotgebyrer*
Private Banking aftale
Gebyrer for overførsler, ind- og udbetalinger*
Gebyrer for Betalingsservice og indbetalingskort
Overtræksgebyrer
Gebyrer for oprettelse eller ændring af lån, kreditter og garantier
Diverse manuelle ekspeditioner jf. Prisliste for gebyrer (privatkunder) (ekskl. Bekræftelse af selskabskapital)
*Gebyrer på pensionskonti er ikke omfattet

Nykredit Realkredit
Sagsekspedition
Gebyr for indfrielsestilbud
Gebyr for bekræftelse af opsigelse
Nykredit Leasing
Oprettelses- og ændringsgebyrer vedr. VIP Billån, Flexleasing og bådlån
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