
 Opsigelse og delopsigelse af realkreditlån 
  
 
Sendes med e-mail til: 
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 
Helgeshøj Alle 33, Taastrup, Postadr.: Postboks 850, 0900  København C 
E-mail: nkindfrielse@nordea.com  

 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 
Helgeshøj Alle 33, Taastrup   Postadr.:  Postboks 850   0900 København C 
Telefon 33 33 36 36 
www.nordeakredit.dk 
 
CVR-nr. 15134275, København 

Debitor/Debitorer (alle navne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPR/CVR-nr.
Matr. nr. Beliggenhed 
 
 
 
Følgende lån opsiges til kontant indfrielse den  
 

Lånenr. Hovedstol 
 
  kr. 

  kr. 

  kr. 

  kr. 

  kr. 

 
 
 
Ved delopsigelse: 

Lånet skal nedbringes med 
 
 kr. 

 kr. 

 kr. 

 kr. 

 kr. 

 

Retningslinier for opsigelse af lån 
 
Underskrift 
Opsigelsen skal ske skriftligt og være underskrevet af debitor/alle 
debitorer. Er debitor et selskab, skal selskabets tegningsudskrift 
sendes sammen med opsigelsen. 
 
Når et pengeinstitut underskriver opsigelsen i henhold til fuldmagt fra 
debitor,skal pengeinstituttets tegningsregler følges. Dvs. med 2 
underskrifter. 
 
Opsigelsesvarsel 
Lån kan opsiges til indfrielse  med mindst 2 måneders varsel til en 
termin. Sidste frist for opsigelse til terminerne 1. januar, 1. april, 1. 
juli og 1. oktober er således den sidste bankdag i henholdsvis 
oktober, januar, april og juli. 

 
Rentetilpasningslån kan i det år, hvor lånet refinansieres, opsiges til 
indfrielse med mindst to måneders varsel op til lånets refinansiering. 
Afhængig af lånets refinansiering (1. januar, 1. april, og 1. oktober) 
er det sidste bankdag i henholdsvis oktober, januar eller juli. 
 
Annullering af opsigelse 
En opsigelse annulleres, når Nordea Kredit modtager skriftlig 
anmodning herom inden udløbet af den opsigelsesfrist, der gælder 
for opsigelsen. 
 
Bemærk 
Ønskes et opsagt lån indfriet inden opsigelsesperíodens udløb, kan 
det kun ske ved straksindfrielse med differencerente (pari-straks 
metoden). Et opsagt lån kan ikke indfries ved indlevering af 
obligationer. 
 

Bekræftelse på opsigelsen sendes til 
 
Reg. nr.  
 
Reference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debitor/Debitorers underskrift(er) 
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