
Kredittype Forbrugslån

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

Kr. 55.000

Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene. Lånebeløbet udbetales, når alle formelle forhold omkring finansieringen er på plads.

Kreditaftalens løbetid Ved uændrede rente- og gebyrforhold 95 måneder fra første betalingsdato.

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

Det lånte beløb afvikles månedligt med kr. 924 i 95 måneder og sidste måned med kr. 1.202. 
Betaling skal ske hver den 1. i måneden. Første gang den dd.mm.yyyy og sidste gang den 
dd.mm.yyyy.
Ved ændring i renten kan Ikano Bank ændre ydelsen, så den aftalte løbetid fastholdes. Renter og 
omkostninger er indeholdt i de anførte ydelser.

Det samlede beløb, De skal betale
Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle 
omkostninger i forbindelse med Deres kredit.

Det samlede beløb der skal tilbagebetales er kr. 88.982.

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

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

Debitorrenten er variabel, og renten udgør pt. 11,9% p.a.
Renten kan ændre sig inden endelig kontrakt-indgåelse.
Renteberegningen foretages dagligt baseret på kalenderdage og et rentebærende år på 365 (366)
kalenderdage. Tilskrivning af rente sker ca. den 20. i måneden. Renten reguleres hver den 1.
januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober på grundlag af udviklingen i den af Danish Financial 
Benchmark Facility (DFBF) offentliggjorte CIBOR-rentesats for 3 måneders lån i det seneste 
kalenderkvartal.
For nærmere oplysning om referencerenten henvises tillige til Bilag A.

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 Dem med at 
sammenligne forskellige tilbud.

Lånebeløb kr. 55.000
Løbetid 96 måneder
Debitorrente 11,9% p.a. (uændret i tilbagebetalingsperioden)
Oprettelsesgebyr kr. 1.650
Det samlede beløb, der skal tilbagebetales ved lige store ydelser er kr. 88.982

ÅOP 13,8%

Tilknyttede omkostninger

Morarenter
Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. 
tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit. 

Morarenter beregnes efter samme rentesats som aftalt i kreditaftalen.
Ved manglende betaling tilskrives rykkergebyrer i henhold til Rentelovens regler. Ved fortsat 
manglende betaling vil der ske overførsel til inkasso.

3. Kreditomkostninger

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver
Adresse
Tlf.nr.
E-mail
Fax nr.
Websted

Ikano Bank, filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige
Stationsparken 24
2600 Glostrup
Telefon 43 55 66 00
Telefax 43 55 66 06
E-mail: kundeservice@ikano.dk
www.ikanobank.dk

Hvis relevant
Kreditformidler
Adresse
Tlf.nr.
E-mail
Fax nr.
Websted

Ikano Bank
Stationsparken 24
2600 Glostrup
Tlf.
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Fortrydelsesret
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14
kalenderdage

Ja

Førtidig tilbagebetaling
De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før 
tiden.

Ja

Søgning i en database
Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem 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 den offentlige sikkerhed.

Du har ret til omgående og omkostningsfrit at blive underrettet om resultatet af de 
databasesøgninger, der er foretaget for at vurdere din kreditværdighed.

Ret til et udkast til kreditaftale
De har ret til efter anmodning gratis 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 Dem.

Ja, du er berettiget hertil, medmindre kreditanmodningen er afslået.

Hvor længe oplysningerne forud for aftaleindgåelsen er bindende 
for kreditgiveren

Disse oplysninger er gyldige 10 dage fra dato, den dd.mm.yyyy, under forudsætning af, at der 
ikke sker rente- eller gebyrændringer i perioden.

4. Andre vigtige retlige aspekter

a) om kreditgiver

Registrering CVR nr. 28148321

Tilsynsmyndigheden Finansinspektionen, Stockholm, Sverige og i begrænset omfang Finanstilsynet i Danmark.

b) om kreditaftalen 

Udøvelse af fortrydelsesretten 

Du har ret til at fortryde kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19. Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du indgår aftalen/underskriver kreditkontrakten.
Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på 
papir eller e-mail). Hvis du f.eks. underskriver kreditaftalen mandag den 1. og også har fået de 
nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne 
senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, 
kan du vente til den følgende hverdag. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt 
underrette kreditgiver om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har 
fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
Udøver du ikke fortrydelsesretten, eller udøver du den ikke rettidigt, er du bundet af kreditaftalen.

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang 
til udenretslig bilæggelse af tvister 

Du har mulighed for at klage til:

Ikano Bank, Juridisk afdeling
Stationsparken 24
2600 Glostrup

og/eller

Pengeinstitutankenævnet
Østerbrogade 62, 4.sal
2100 København Ø
www.pengeinstitutankenaevnet.dk

Forinden klagen indleveres skal du have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en 
tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
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I henhold til kreditaftalelovens § 7 a, stk. 3 skal vi give dig en række oplysninger vedrørende CIBOR-renten, der bruges som 
benchmark/referencerente for den variable rente i kreditaftalen.

CIBOR står for Copenhagen Inter Bank Offered Rate, og er den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner for en periode 
af 1 uge, 2 uger, 1, 2, 3, 6, 9 eller 12 måneders løbetid til en såkaldt primebank (dvs. en økonomisk solid bank) på usikret basis. Danish Financial 
Benchmark Facility (DFBF)  indsamler, beregner og offentliggør CIBOR-renten, der offentliggøres dagligt. Efter offentliggørelsen kan de aktuelle 
satser (med op til 24 timers forsinkelse) findes på DFBF's hjemmeside.

Følgende banker er pt. CIBOR stillere: Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank, Nykredit Bank og Sydbank.

Tilbagefaldsplaner: Bortfalder referencesatsen, eller vurderer kreditgiver, at referencesatsen har mistet sin betydning som refinansieringsrente, er 
kreditgiver berettiget til at anvende en anden referencesats forudsat, at denne i det væsentlige stiller parterne uændret.

Navn på benchmarket: CIBOR 3 måneder.

Administrator af benchmarket: Danish Financial Benchmark Facility (DFBF) er registreret som administrator for CIBOR-referencesatsen. 
Referencesatsen offentliggøres løbende på DFBF's hjemmeside.

Potentielle virkninger for dig: Debitorrenten i kreditaftalen er variabel og varierer med udviklingen i benchmarket/referencerenten CIBOR 3
måneder, baseret på et kvartalsgennemsnit. Gennemsnittet beregnes pr. den sidste bankdag i kvartalet.

Hvis benchmarket og dermed renten ændres i kreditaftalens løbetid, kan det medføre, at løbetiden ændres. Kreditgiver kan forlange, at ydelsen 
ændres, så løbetiden ikke ændres.

Bilag A
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