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Indlån* 
 

Særligt indlån 

Børneopsparing 0,00 % 0,00 %  

Etableringskonto 0,00 % 0,00 %  

Pensionskonti 

Alderspension, Kapitalpension, Ratepension, 
Selvpension 

0,00 % 0,00 %  

Indekskontrakter 0,00 % 0,00 %  

 

Noter til Indlån: 
 
* Renten på indlån, herunder et evt. indestående på en kredit, er variabel, beregnes dagligt og tilskrives årligt bagud pr. den 31/12 – medmindre andet er angivet. 

Dronninglund Sparekasses regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af Dronninglund Sparekasses Almindelige forretningsbetingelser, som findes 
på www.dronspar.dk, og som også fås i afdelingen. Dronninglund Sparekasses gebyrer fremgår af prislisten, som er fremlagt i afdelingen og på www.dronspar.dk.  

Indlån er helt eller delvist dækket af Garantifonden for indskydere og investorer se mere på www.gii.dk  
 
** Ansvarlig indskudskapital er ikke dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. 

 Pålydende rente Nominel årlig rente 
(effektiv rente) 

Kommentarer 

Budgetkonto 0,00 % 0,00 %  

Foreningskonto 0,00 % 0,00 %  

DronninglundLønkonto 0,00 % 0,00 %  

Dronninglundkonto 0,00 % 0,00 %  

Højrente-løn 
- kræver min. 10.000 kr. i garantbeviser**  

0,00 % 0,00 %  

Højrente-opsparing 
- kræver min. 10.000 kr. i garantbeviser**  

0,00 % 0,00 %  

Spar S-løn 0,00 % 0,00 %  

Forudsætninger for Spar S-løn: 

Tilbydes Spar S-kunde, netbank, eBoks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, VISA/dankort eller MasterCard Debit), nemkonto samt yderligere mindst 3 stk.: • 
Totalkredit/DLR, • Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden personforsikring, • Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest, • Pensionsopsparing, kapital- og/eller 
ratepension, • Børneopsparings- eller barnebarnskonto, • Billån/Boliglån/Spar S-kredit . 

Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- eller 
tilbygning. 

    

Bambuskonto 

 0 – 12 år (inkl.) 

0,00 % 0,00 %  

Money Maker 
 13 – 17 år (inkl.) 

0,00 % 0,00 % GRATIS: Mastercard Young 

Spar Ung 
 18 – 27 år (inkl.) 

0,00 % 0,00 % GRATIS: Netbank 
GRATIS: Visa/Dankort eller MasterCard debet 

GRATIS: MasterCard standard u/forsikring 

Ungdomsopsparing 

0 – 18 år (inkl.) 

0,00 % 0,00 %  

BOligOPsparing 

18 – 35 (inkl.) 

0,00 % 0,00 %   

Barnebarnskonto 

 0 – 20 år (inkl.) 

0,00 % 0,00 % Regler: Kontoen kan oprettes af forældre eller 

bedsteforældre. Kontoen kan bindes indtil 
barnet fylder 21 år, og er uopsigelig i 
bindingsperioden. 

Der kan årligt indskydes op til den til enhver tid 
gældende grænse for skattefri gaver mellem 
nært beslægtede. 

Konto 12 0,00 % 0,00 % 12 mdr. ops. 
Pt. lukket for indskud og oprettelse 

3 mdr. opsigelse 0,00 % 0,00 % 3 mdr. ops.  

TopRente  0,00 % 0,00 % Pt. lukket for indskud og oprettelse 

        

http://www.dronspar.dk/
http://www.dronspar.dk/
http://www.gii.dk/
http://www.gii.dk/
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Udlån* 
 

Produkt Pålydende 
rente 
 i % 

Debitorrente  
(effektiv rente)  

i % 

Årlig nominel 
provision (løb. 
provision) i % 

ÅOP i %  
(før skat) 

Omkostninger til sparekassen der 
indgår i ÅOP ** 
(laveste sats/højeste sats) 

Kreditter 

A1) Privatkredit 3,95-13,75 
 

4,01-14,48 2,015 af kreditramme   
Stiftelsesprovision: 2 % af kreditrammen 
(min. 1.000 kr.) 

Dokumentgebyr (fast): 800 kr. 
 

ÅOP-100% udnyttelse 7,0-17,9 

ÅOP-50% udnyttelse 9,9-21,3 

ÅOP-25% udnyttelse 15,7-28,2 

 

A2) Spar S - kredit 5,75-10,75 5,88-11,19 0,00  Ingen oprettelsesgebyrer.  

 ÅOP-100% udnyttelse 5,9-11,2 

ÅOP-50% udnyttelse 5,9-11,2 

ÅOP-25% udnyttelse 5,9-11,2 

Maksimalt 50.000 kr. Spar S-kunde (28 år og derover og for 10.000 kr. i garantbeviser ***), netbank, eBoks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, VISA/dankort 

eller MasterCard Debit), nemkonto samt yderligere mindst 3 stk. af følgende: • Totalkredit/DLR, • Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden personforsikring, • 
Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest, • Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension, • Børneopsparings- eller barnebarnskonto, • Billån/Boliglån/Spar S-

kredit, • Mobilbank  
Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- eller 
tilbygning. 

  

Spar Ung - kredit 6,00 

 

6,14 

 

0,00    Ingen oprettelsesgebyr for Spar Ung 

kunder, der er garant *** i sparekassen. 
Normalpris: 

Stiftelsesprovision: 2 % af kreditrammen 
(min. 1.000 kr.) 
Dokumentgebyr (fast): 800 kr. 

ÅOP-100% udnyttelse 6,1-7,8 

ÅOP-50% udnyttelse 6,1-9,5 

ÅOP-25% udnyttelse 6,1-12,6 

Maksimalt 25.000 kr.  Tilbydes unge fra 18 til 27 år (inkl.) 

 

Byggekredit  3,95-8,75 4,01-9,04 1,004 af kreditramme  Stiftelsesprovision: 1% af kreditrammen 
(min. 1.000 kr.). 

Dokumentgebyr (fast): 800 kr.  
Udf. af byggelånsejerpantebrev (fast):   
1.000 kr. 

ÅOP-100% udnyttelse 7,1-12,3 

ÅOP-50% udnyttelse 10,1-15,6 

ÅOP-25% udnyttelse 16,1-22,0 

Maksimalt over 2 år.  

 

Produkt Pålydende 
rente i % 

Debitorrente 
(effektiv rente)  

i % 

ÅOP, i %  
(før skat) 

Omkostninger til sparekassen der indgår i ÅOP ** 
(laveste sats/højeste sats) 

Lån 

B) Billån  
(udbetaling: 0 % -> 

****) 

2,95-14,50 2,99-15,50 4,6-17,8 Stiftelsesprovision: 2 % af lånets hovedstol (min. 1.000 kr.). 
Dokumentgebyr (fast): 800 kr. 

Lavest pris : stiftelsesprovision & dokumentgebyr max.: 4.000 kr.  
Udf. af ejerpantebrev (Bil) (fast): 1.000 kr. 

 

C1) Boliglån  

(belåning: 0 % ->)  

2,50-12,50 2,52-13,10 2,8-14,0 Stiftelsesprovision: 2% af lånets hovedstol (min. 1.000 kr.). 

Dokumentgebyr (fast): 800 kr.  
Udf. af ejerpantebrev (fast): 1.000 kr.  

Maksimalt over 30 år. De første 10 år kan opnås med afdragsfrihed. 

 

Andelsboligprioritet 
(belåning 0% ->)  

3,50-9,75 3,55-10,11 3,8-10,9 Stiftelsesprovision: 2 % af lånets hovedstol (min. 1.000 kr.). 
Dokumentgebyr (fast): 800 kr.  
Udf. af ejerpantebrev (Andel) (fast): 1.000 kr. 

Maksimalt over 30 år. De første 10 år kan opnås med afdragsfrihed.  

 

D1) Privatlån 6,50-16,75 6,66-17,83 6,7-20,2 Stiftelsesprovision: 2 % af lånets hovedstol (min. 1.000 kr.). 
Dokumentgebyr (fast): 800 kr.  

 

D2) Spar S-Lån 6,50-9,50 6,66-9,84  6,7-9,8 Ingen oprettelsesgebyrer.  

Maksimalt 100.000 kr. Spar S-kunde (28 år og derover og for 10.000 kr. i garantbeviser ***), netbank, eBoks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, 
VISA/dankort eller MasterCard Debit), nemkonto samt  yderligere mindst  3 stk. af følgende:  •  Totalkredit/DLR, • Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden 

personforsikring, • Investeringsbeviser i Bankinvest/Sparinvest, • Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension, • Børneopsparings- eller barnebarnskonto, • 
Billån/Boliglån/Spar S-kredit,  • Mobilbank . 

Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- eller 
tilbygning. 
 

 



 
Prisliste – gældende pr. 1. juli 2019 

 

 
Dronninglund Sparekasse – Slotsgade 42 – 9330 Dronninglund – Tlf: 98 84 17 22 – CVR: 58943010 - www.dronspar.dk – (Side 3 af 4) 

 

Produkt Pålydende 

rente 
 i % 

Debitorrente  

(effektiv rente)  
i % 

Årlig nominel provision 

(løbende provision)  
i % 

Udnyttelses-

grad 

ÅOP i %  

(før skat)  
 

MasterCard 1), 2) 
Den nærmere beskrivelse af de forskellige korttyper findes på www.dronspar.dk og på www. lpmastercard.dk 
Privat Standard 

 

0,00 

 

0,00 0,00  Andre kunder end 

Spar S-Kunde 
Spar-S-Kunde 

3) 

100%  1,1 0,8 

50%.  1,5 1,5 

25%  4,5 3,1 

 

Privat Standard 
uden forsikring  
4) 

0,00 
 

0,00 0,00  Andre kunder end 

Spar S-Kunde 
Spar-S-Kunde 

3) 

100% 0,9 0,0 / 0,5 

50%  1,9 0,0 / 0,9 

25%  3,8 0,0 / 1,8 

 

Privat Guld 0,00 
 

0,00 0,00  Andre kunder end 

Spar S-Kunde 
Spar-S-Kunde 

3) 

100%  1,9 1,7 

50%  3,8 3,4 

25%  8.0 7,1 

 

Privat Platinum 0,00 
 

0,00 0,00  Andre kunder end 
Spar S-Kunde 

Spar-S-Kunde 
3) 

100%  1,3/0,5 1,2/0,5 

50%  2,7/1,1 2,5/1,0 

25%  5,6/2,2 5,2/2,0 

 

Forudsætninger for beregningen af ÅOP (årlige omkostninger i procent) på MasterCard 1), 2), 3) 
 

Lånetype 
MasterCard 

Kreditramme 
(købsmaksimum) 

 

Samlet kreditbeløb 
(disponibelt beløb 

på 
oprettelsesdagen)  

Stiftelsesomkostninger til 
sparekassen, der indgår i ÅOP: 

Årlig kortafgift (forudbetalt)  

Løbe
tid 

 

Afdrags-
form 

Sikkerhed  

Andre kunder end 

Spar S-kunder 
Spar S-kunde 

Privat Standard 30.000 kr. 30.000 kr. 325 kr. 225 kr. 1 år Stående lån Ingen. 

Privat Standard uden 
forsikring 4) 

30.000 kr. 30.000 kr. 275 kr. 0/137,50 kr. 
 

1 år Stående lån Ingen. 

Privat Guld  50.000 kr. 50.000 kr. 925 kr. 825 kr. 1 år Stående lån Ingen. 

Privat Platinum  100.000 kr./250.000 kr. 100.000/250.000 kr. 1.325 kr. 1.225 kr. 1 år Stående lån Ingen. 

 
1) Den årlige kortafgift trækkes først på kreditten efter kreditten er bevilget. Der kan til hovedkontoen oprettes et ekstra familiekort (125 kr. årligt forud).  

2) Fakturering sker 15-42 dage afhængigt af datoen for, hvornår kortet er brugt. Kreditten er gældende indtil videre (uden slutdato), og den valgte løbetid er således 
blot udtryk for et beregningseksempel. I beregningen af ÅOP indfries saldoen på faktureringstidspunktet, hvorved saldoen er rentefri. 

3) Spar S-kunde (28 år og derover og for 10.000 kr. i garantbeviser ***), netbank, eBoks inkl. BS-oversigter, betalingskort (dankort, VISA/dankort eller MasterCard 

Debit), nemkonto samt yderligere mindst 3 stk. af følgende: • Totalkredit/DLR, • Privatsikring/gruppelivsforsikring/anden personforsikring, • Investeringsbeviser i 
Bankinvest/Sparinvest, • Pensionsopsparing, kapital- og/eller ratepension, • Børneopsparings- eller barnebarnskonto, • Billån/Boliglån/Spar S-kredit, • Mobilbank . 
Fordele: GRATIS: netbank, betalinger via netbank, valutaveksling, Dankort, visa/dankort, Mastercard Debit, årlig budgetgennemgang, vurdering af hus ved om- 

eller tilbygning. 
4) MasterCard Privat Standard uden forsikring er gratis for Spar S-kunder, Ung Spar S-kunder og Senior Spar S-kunder det første år, herefter betales halv kortafgift. 

 

 
 

Forudsætninger for beregningen af ÅOP (årlige omkostninger i procent) på Kreditter  
 

Lånetype 
 

Kreditramme Samlet kreditbeløb 
(disponibelt beløb på 

oprettelsesdagen)  

Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse ** 
 

A1) Privatkredit 51.837 kr.  50.000 kr. 5 år Stående lån Ingen. 

A2) Spar S - kredit 50.000 kr.  50.000 kr. 5 år Stående lån Ingen. 

Spar Ung - kredit 25.000/26.800 kr.  25.000 kr. 5 år Stående lån Ingen. 

Byggekredit 311.152 kr. 300.000 kr. 2 år Stående lån Nyt byggelånsejerpantebrev:  311.152 kr. 

 
Forudsætninger for beregningen af ÅOP (årlige omkostninger i procent) på Lån 
 

Lånetype 
 

Hovedstol 
 

Samlet kreditbeløb 
(disponibelt beløb på 

oprettelsesdagen)  

Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse ** 
 

B) Billån   Laveste sats: 210.610 kr. 

Højeste sats: 211.643 kr. 

200.000 kr. 7 år Annuitetslån 20% udbetaling **** 

Nyt ejerpantebrev (Bil): 200.000 kr. 

C1) Boliglån  Laveste sats: 255.440 kr. 
Højeste sats: 262.592 kr. 

250.000 kr. 20 år Annuitetslån Nye ejerpantebrev: ***** 
Laveste sats: 255.440 kr.  

Højeste sats: 262.592 kr. 

C2)Andelsboligprioritet  Laveste sats: 255.440 kr. 

Højeste sats: 262.592 kr. 

250.000 kr. 20 år Annuitetslån Nyt ejerpantebrev (Andel): ***** 

Laveste sats: 255.440 kr.  
Højeste sats: 262.592 kr. 

D1) Privatlån Laveste sats: 40.000 kr. 
Højeste sats: 41.800 kr. 

40.000 kr. 5 år Annuitetslån Ingen. 

D2) Spar S-Lån 40.000 kr. 40.000 kr. 5 år Annuitetslån Ingen. 
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Noter til Udlån (Lån, Kreditter og MasterCard): 
 

* Renten og den løbende provision (opkræves kun på kassekreditter) er variabel, medmindre andet er angivet. Renten og den løbende provision beregnes dagligt af 
restgælden og tilskrives kvartårligt bagud pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12, dog for billån månedligt bagud pr. 31/1, 28(29)/2, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9, 
31/10, 30/11 og 31/12. På MasterCard sker der dog ingen beregning af rente, idet hele saldoen betales på faktureringstidspunktet.  

 
Dronninglund Sparekasses regler for validering, beregning og tilskrivning af rente fremgår af Dronninglund Sparekasses Almindelige forretningsbetingelser, som findes 

på www.dronspar.dk, og som også fås i afdelingen. Dronninglund Sparekasses gebyrer fremgår af prislisten, som er fremlagt i afdelingen og på www.dronspar.dk.  
 
I beregningen af ÅOP (årlige omkostninger i procent) er det forudsat, at lån og kreditter udbetales/tages i anvendelse den 1. i et kvartal, at alle måneder er lige lange, 

og at renten og evt. løbende provision tilskrives kvartalsvis bagud på kvartalets sidste kalenderdag, dog på lån med månedlig rente på månedens sidste kalenderdag. 
Er der tale om lån betales låneydelserne sidste kalenderdag i hver måned. I beregningen på MasterCard indfries saldoen dog på faktureringstidspunktet, hvorved 

saldoen er rentefri.       
 
I beregningen indgår de normale standardgebyrer, der skal betales i forbindelse med lån og kreditter. Afhængigt af sikkerhedsstillelsen kan der således forekomme 

yderligere omkostninger, f.eks. det offentliges gebyr for udstedelse af en tingbogsattest. Når lån og kreditter optages i Dronninglund Sparekasse, vil 
kreditoplysningerne, herunder beregningen af kreditomkostningerne, ske på baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivnings-, og tilbagebetalingstidspunkt. Det 
betyder, at der kan være en mindre afvigelse i den på renteskiltet angivne procentsats for ÅOP og den procentsats, som fremgår af et lånedokument. ÅOP kan anslås 

forud for etablering og fremgår endeligt af det lånedokument, der skal underskrives. 
 

** Ved sikkerhedsstillelse betales der tillige afgifter til offentlige myndigheder og ved billån herudover også gebyr til forsikringsselskab. 
 

*** Garantbeviser er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. 

 

**** Prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter stiller krav om, at der for bogstav B (billån) anvendes 20% udbetaling i beregningen af ÅOP. Sparekassens rentesatser samt ÅOP gælder 

imidlertid for alle udbetalingsstørrelser. Bkg. stiller også krav om, at der ved beregningen af ÅOP på et billån ved 20% udbetaling anvendes et ejerpantebrev (Bil) på 
200.000 kr. For så vidt angår andre udbetalingsstørrelser (end 20 % udbetaling) er det almindeligt forekommende, at der også anvendes en pantstørrelse på det 
samlede kreditbeløb, hvorfor der i beregningen af ÅOP for alle udbetalingsstørrelser er anvendt den samme pantstørrelse.  

 
***** Lånene c1 og c2 er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra Dronninglund Sparekasses side, at der er pant i fast ejendom eller en andel i en 

andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene 
risikoklassificeres som ”Gule”, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid. 

http://www.dronspar.dk/
http://www.dronspar.dk/

