
Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger 

Rente oplysninger mv. til brug for skemaet på næste side. Afhænger af indplacering i fordelsprogrammet 
og valgte kreditmaksimum. Aftalt månedlig betaling kan ses i kreditkontrakten da den er individuel og 
kan variere. 

Fordel+ kunder 

 Kredit-
maksimum 

Aftalt 
månedlig 
betaling 

 Samlede 
beløb ved 

100% 
udnyttelse i 

3 mdr. 

 Renten % 
 Debitor 
rente % 

ÅOP i % 
Rente til 
udløb kr. 

  10.000 

Den er 
individuel, 
se kredit-
kontrakten 

   10.252,06          10,25        10,7455 10,7280 252,06 

  15.000    15.378,07          10,25        10,7455 10,7280 378,07 

  20.000    20.504,09          10,25        10,7455 10,7280 504,09 

  30.000    30.756,15          10,25        10,7455 10,7261 756,15 

  40.000    41.008,20          10,25        10,7455 10,7261 1008,20 

  50.000    51.260,24          10,25        10,7455 10,7261 1260,24 

Fordels kunder 

 Kredit-
maksimum 

Aftalt 
månedlig 
betaling 

 Samlede 
beløb ved 

100% 
udnyttelse i 

3 mdr. 

 Renten % 
 Debitor 
rente % 

ÅOP i % 
Rente til 
udløb kr. 

  10,000 

Den er 
individuel, 
se kredit-
kontrakten 

   10.688,11          13,75        14,6505 32,6660 338,11 

  20,000    21.026,22          13,75        14,6505 23,2369 676,22 

  30,000    31.364,34          13,75        14,6505 20,2803 1014,34 

  40,000    41.702.47          13,75     14,6505 18,8339 1352,47 

  50,000    52.040,57          13,75        14,6505 17,9785 1690,57 

Basis kunder 

 Kredit-
maksimum 

Aftalt 
månedlig 
betaling 

 Samlede 
beløb ved 

100% 
udnyttelse i 

3 mdr. 

 Renten % 
 Debitor 
rente % 

ÅOP i % 
Rente til 
udløb kr. 

  10.000 

Den er 
individuel, 
se kredit-
kontrakten 

   11.111,89          16,75        18,0977 59,1132 411,89 

  20.000    21.523,76          16,75        18,0977 36,6970 823,76 

  30.000    31.935,66          16,75        18,0977 30,1097 1235,66 

  40.000    42.347,55          16,75        18,0977 26,9622 1647,55 

  50.000    52.759,43          16,75        18,0977 25,1173 2059,43 



1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver 
Adresse 
Tlf.nr. 
Websted 

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønjordsvej 10, 2300 København S
70 33 33 33 
www.nordea.dk 

2. Beskrivelse af vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype Nordea Gold 

Det samlede kreditbeløb 
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der 
stilles til disposition i henhold til en kreditaftale 

xx kr. (se skema, kreditmaksimum) 

Betingelser for at udnytte kreditmuligheden 
Der menes, hvordan og hvornår du/I vil få pengene. 

Det samlede kreditbeløb bliver stillet til rådighed 
ved indgåelse af kreditaftalen. 
Du kan kun benytte kreditten ved at bruge kortet. 

Kreditaftalens løbetid Kreditten er gældende indtil videre. 

Afdrag og, hvis relevant, i hvilken rækkefølge 
afdragene vil blive fordelt 

Du har aftalt en månedlig betaling, som enten er en 
procentsats eller et beløb. Se din kreditaftale. 

Renter og eventuelle omkostninger tilskrives 
kreditten. Hver måned betales den månedlige 
betaling via Betalingsservice. Betalingen af afdraget 
kan ikke udskydes. 

Du skal betale følgende: 
I alt betales xx kr. (se skema, samlede beløb) ved 
100 % udnyttelse i 3 måneder 

Den sikkerhedsstillelse, som kræves 
Dette er en beskrivelse af den sikkerhed, du/I skal 
stille i forbindelse med kreditaftalen 

Ingen sikkerhed 

Tilbagebetaling fører ikke til en omgående 
amortisering af kapitalen 

3. Kreditomkostninger

Debitorrenten, eller hvis det er relevant, de 
forskellige debitorrenter, der gælder for aftalen 

Renten er variabel og er i dag x,x % (se skema, 
rente %) svarende til en debitorrente på  xx % (se 
skema, debitorrente %) 
Renten kan ændre sig inden indgåelse af den 
endelige kreditaftale 

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) 
Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent 
pr. år af det samlede kreditbeløb. 
ÅOP anføres for at hjælpe dig/jer med at 
sammenligne forskellige tilbud 

ÅOP: xx % (se skema, ÅOP i %) 
ÅOP er beregnet på baggrund af følgende:  
Kreditmaksimum: xx kr. (se skema, 
kreditmaksimum) 
Stiftelsesomkostninger: 0, 00 kr. 
Renter til udløb: xx kr. (se skema, rente til udløb kr.) 

Er man for at opnå kreditten eller kreditten på de 
annoncerede vilkår forpligtet til at: 

- Tegne en forsikring vedrørende kreditten,
eller

- Ingen forsikring

- Ja,



- Indgå aftale om en anden accessorisk
tjenesteydelse.

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i 
forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de 
ikke i ÅOP 

Aftale om Netbank/konto-konto kik 
Aftale om Nordea Gold 

Tilknyttet omkostninger 
Morarenter 
Manglende betalinger kan have alvorlige følger for 
dig/jer (fx tvangsauktion) og gøre det vanskeligere 
at opnår kredit 

Du vil blive pålagt 0,00 % p.a. for manglende 
betalinger. 
Kreditten kan ikke overtrækkes. 

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret 
Du/I har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en 
periode på 14 kalenderdage 

Ja 

Førtidig tilbagebetaling 
Du/i har ret til helt eller delvis at tilbagebetale 
kreditbeløbet før tiden. 

Ja 
Du kan til enhver tid indfri kreditten. Hvis du ønsker, 
at trækningsretten skal ophøre, skal du give banken
besked herom. 

Søgning i en database 
Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig/jer 
om resultatet af en søgning i en database, hvis en 
anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan 
søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan 
underretning er forbudt i henhold til 
fællesskabsretten eller strider mod den offentlige 
orden eller offentlige sikkerhed. 

Ja, du er berettiget til at modtage de nævnte 
oplysninger. Søgning er endnu ikke foretaget, men 
vil blive foretaget. 

Ret til udkast til kreditaftale 
Du/I har ret til efter anmodning at modtage en kopi 
af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse 
finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på 
tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at 
indgå kreditaftalen med dig/jer. 

Ja, du er berettiget til at modtage et udkast af 
kreditaftalen, med mindre din kreditanmodning er 
afslået. 

Hvor længe er oplysningerne forud for 
aftaleindgåelsen bindende for kreditgiveren 

Disse oplysninger er gyldige fra den 09.03.2016 og 7 
dage frem forudsat, at der ikke sker rente- eller 
gebyrændringer i perioden 


