
VIP LavrenteLån
- den nemme og hurtige vej til dine drømme
 - få svar i løbet af 15 minutter
  - rente kun 0,82% pr. måned

Lånebeløb Tilbagebetalingsperiode i måneder

12 24 36 48 60 72
5.000 489 264 189

10.000 937 499 353 281 237 209
15.000 1.399 741 522 413 348 306
20.000 1.860 982 691 546 460 402
25.000 2.321 1.224 860 679 571 499
30.000 2.782 1.466 1.029 812 682 596
35.000 3.221 1.697 1.190 938 788 688
40.000 3.660 1.927 1.371 1.064 893 780

Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mel-
lem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. Oprettelsesgebyr og renter 
er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS.

Standardomkostningsinformation:

Låntype VIP LavrenteLån

Lånebeløb 40.000 kr.

Løbetid 5 år

Månedsgebyr 15 kr.

Afdragsform Annuitetslån

ÅOP før skat 12,9 %

ÅOP efter skat* 9,2 %
* I beregningen af ÅOP efter skat er benyttet skattesatsen for en person med 
negativ kapitalindkomst i en gennemsnitskommune i 2010.  Nominel årlig rente: 
10,30%. 

Find en månedlig ydelse
der passer til dig



SPARXPRES -  ADELGADE 8 -  7800 SKIVE

Diverse øvrige oplysninger
Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. maj 2010.
• Rente pr. md. er 0,82 % svarende til en nominel årlig rente på 10,30 %
• Månedsgebyr 15 kr.
• Oprettelsesgebyret er 5 % af lånebeløbet, min.  400 kr. max. 1.500 kr. 
• Tilbagebetaling sker via BS.
• Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
• Gebyr for aftaleændring 100 kr. 
• Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
• Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger 
i forbindelse med administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger.
Endvidere beregnes gebyr, hvis låntageren ikke opgiver ny adresse til SPARXPRES.
Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld.

Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES. 
De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

Klager
Hvis du ønsker at klage over SPARXRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er 
uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte den 
klageansvarlige i SPARBANK, Direktionssekretariatet, Adelgade 8, 7800 Skive. Du kan også vælge at ind-
bringe din klage for Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4.sal. 2100 København Ø, tlf. 3543 6333,
eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk 

Fortrydelsesret
Du har en fortrydelsesret på 14 dage, når du låner penge hos SPARXPRES. Fristen regnes fra den dag 
lånet udbetales. Falder fortrydelsesretten på en lørdag, søn- og helligdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, 
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaften, udløber fristen den følgende hverdag.

Såfremt du benytter dig af fortrydelsesretten inden 14 dage, skal du betale oprettelsesgebyr samt 
rentegodtgørelse frem til den dag, hvor restgælden er indfriet med den i gældsbrevet angivne rente.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9616 1300 eller på 
mail sparxpres@sparbank.dk

På www.sparxpres.dk kan du sende din ansøgning via nettet.


