Rentesatser indlån
Produkt
Vendsyssel konto

Vendsyssel PLUS konto

Nom. årlig rente i % Renten er:
0,000

0,000
0,000
0,000

Betingelser
Variabel ▪ Lønkonto og NemKonto
▪
▪
▪
▪

Desuden kræves min. ét af følgende produkter:
Garantbeviser for min. 5.000 kr.* pr. kontohaver
Totalkredit eller DLR Kredit lån
Bil- eller boliglån

▪
▪
▪
▪
▪

Have mindst én af følgende opsparingskonti:
Kapital- og/eller Ratepension
Investeringsbeviser eller pulje
Gruppelivsforsikring
Skadesforsikring

Variabel ▪ Saldo 0 kr. til 25.000 kr.
Variabel ▪ Saldo 25.000 kr. til 150.000 kr.
Variabel ▪ Saldo større end 150.000 kr.
▪ Øvrige produktbetingelser:
▪ Lønkonto og NemKonto
▪ Garantbeviser for min. 10.000 kr.* pr. kontohaver
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Desuden kræves min. tre af følgende produkter:
Totalkredit eller DLR Kredit lån
Bil- eller boliglån
Opsparingskonto:
Kapitalpension, Ratepension eller Aldersopsparing
Investeringsbeviser eller pulje
Gruppelivsforsikring
Skadesforsikring

Fordele
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Din egen personlige rådgiver
Ingen kontogebyrer
Gratis Netbank, Mobilbank, MobilePay og Beskedservice
Gratis betaling af regninger i Netbank
Gratis Dankort
Rabat på Visa/Dankort og MasterCard
Gratis vurdering af egen bolig ved låneomlægning eller optagelse af nye lån
Gratis pensions-, investerings- og forsikringstjek samt gældspleje

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mulighed for kredit til favørrentesats: 2 % under standardsatsen
Din egen personlige rådgiver
Ingen kontogebyrer
Gratis Netbank, Mobilbank, MobilePay og Beskedservice
Gratis betaling af regninger i Netbank
Gratis valutaveksling (A-valuta)
Gratis hævning i alle danske pengeautomater
Gratis Dankort eller Visa/Dankort
Attraktiv pris på MasterCard Guld Debit eller MasterCard Guld
Rabat på MasterCard Platinum
Gratis individuelt design på dit første kort
Rabat på 1.000 kr. ved etablering af Totalkredit eller DLR Kredit lån
Gratis oprettelse af kredit op til 100.000 kr.**
Gratis pensions-, investerings- og forsikringstjek samt gældspleje
Gratis vurdering af egen bolig ved låneomlægning eller optagelse af nye lån
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Rentesatser indlån
Produkt
Vendsyssel Erhverv PLUS

Nom. årlig rente i % Renten er:
-0,750

Betingelser
Variabel ▪Driftskonto

▪Garantbeviser for 20.000 kr.*
▪Desuden kræves min. to af følgende produkter:
▪Realkreditlån hos DLR Kredit
▪Forsikring hos Forsikringsselskabet Vendsyssel eller Thisted Forsikring
▪Gruppelivsforsikring gennem AP Pension eller Topdanmark
▪Firmapension hos AP Pension
▪Leasing gennem Leasing Fyn
▪Investeringsbeviser hos Sparinvest, Garanti Invest eller BankInvest
▪Anlægslån

Basiskonto

0,000

Variabel ▪ Vi opkræver et månedligt kontogebyr,jf. vores prisinformation

Basal Betalingskonto

0,000

Variabel ▪ Vi opkræver et årligt kontogebyr,jf. vores prisinformation

Betalingskonto

0,000

Variabel

Budgetkonto

0,000

Variabel

Fordele
▪Din egen personlige erhvervsrådgiver
▪ Ingen kontogebyrer
▪Rabat på 1.000 kr. på ekspeditionsgebyr for hjemtagelse af realkreditlån
▪Attraktiv pris på MasterCard Business Guld eller MasterCard Business Guld Debit
til ejerne af virksomheden
▪Rabat på MasterCard Business Platinum til ejerne af virksomheden
▪Gratis Firma Dankort
▪Gratis hævning i alle danske pengeautomater
▪Mulighed for at få MobilePay Erhverv som betalingsløsning
▪Gratis Netbank*** og Mobilbank
▪Gratis FI-kreditoraftaler
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Rentesatser indlån
Produkt
Foreningskonto

Nom. årlig rente i % Renten er:
0,000
-0,750

Betingelser

Fordele

Variabel ▪ Saldo 0 kr. til 100.000 kr.
Variabel ▪ Saldo større end 100.000 kr.
▪ Alle foreninger, kultur- og interesseorganisationer, skoleklasser, kortklubber
o.l. kan oprette kontoen
▪ Der skal udarbejdes en fuldmagt til dispositionsberettigede til kontoen i
overensstemmelse med vedtægternes ordlyd samt referat af eventuelle
generalforsamlinger og/eller bestyrelsesmøder
▪ Ved mindre foreninger uden vedtægter skal administrator give fuldmagt til
dispositionsberettigede

Spirekonto

0,000

Variabel ▪ Kontohaver er mellem 0-9 år

▪ Fødselsdagshilsen og - gave, når du fylder 3, 6 og 9 år
▪ Mulighed for at deltage i Spire-VIP-arrangementer

FOCUS UNG konto

0,000

Variabel ▪ Kontohaver er mellem 10-17 år

▪ Din egen personlige rådgiver
▪ Ingen kontogebyrer
Når kontohaver er fyldt 10 år
▪ Gratis hævekort med egen pinkode
▪ Gratis MasterCard Young
▪ Gratis individuelt design på MasterCard Young
▪ Gratis Netbank Ung (udvalgte funktioner), Mobilbank og Beskedservice
Når kontohaver er fyldt 13 år
▪ Gratis MasterCard Young
▪ Gratis individuelt design på MasterCard Young
▪ Gratis Netbank Ung (udvalgte funktioner), Mobilbank, Beskedservice
og MobilePay
▪ MobilePay er forbeholdt unge, der er fyldt 13 år
▪ Din forælder eller værge skal give skriftligt samtykke til, at du kan få oprettet
en FOCUS UNG konto.
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Rentesatser indlån
Produkt
FOCUS PLUS kreditkonto

Nom. årlig rente i % Renten er:
0,000

Betingelser
Variabel ▪ Kontohaver er mellem 18-27 år
▪ Lønkonto og NemKonto
▪ Anvende Netbank, Mobilbank, MobilePay og e-Boks

Fordele
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FOCUS PLUS XTRA konto

1,500
0,000

Variabel ▪ Saldo 0 kr. til 20.000 kr.
Variabel ▪ Saldo større end 20.000 kr.
▪ Kontohaver er mellem 18-27 år
▪ Lønkonto og NemKonto
▪ Anvende Netbank, Mobilbank, MobilePay og e-Boks

Klassekonto

0,000

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FOCUS PLUS XTRA lønkonto med en høj indlånsrente****
Din egen personlige rådgiver
Ingen kontogebyrer
Gratis hjælp til dit første budget
Gratis boligberegning i forbindelse med køb af egen bolig
Gratis oprettelse af FOCUS PLUS lån eller FOCUS PLUS kredit på op til
50.000 kr. til en favorabel rente**
Gratis Visa/Dankort eller MasterCard Silver Debit
Gratis individuelt design på dit første kort
Gratis valutaveksling (A-valuta)
Gratis hævning i alle danske pengeautomater
Gratis Netbank, Mobilbank, Beskedservice, MobilePay og e-Boks
Gratis forsikringstjek
Din egen personlige rådgiver
Ingen kontogebyrer
Gratis hjælp til dit første budget
Gratis boligberegning i forbindelse med køb af egen bolig
Gratis oprettelse af FOCUS PLUS lån eller FOCUS PLUS kredit på op til
50.000 kr. til en favorabel rente**
Gratis Visa/Dankort eller MasterCard Silver Debit
Gratis individuelt design på dit første kort
Gratis valutaveksling (A-valuta)
Gratis hævning i alle danske pengeautomater
Gratis Netbank, Mobilbank, Beskedservice, MobilePay og e-Boks
Gratis forsikringstjek

Variabel ▪ Oprettes i skolens eller en forælders navn
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Rentesatser indlån
Produkt

Nom. årlig rente i % Renten er:

Betingelser

Kapitalpension

-0,750
-0,750
-0,750
-0,750
-0,750

Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

▪
▪
▪
▪
▪

Saldo 0 kr. til 25.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 25.000 kr. til 150.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 150.000 kr. til 500.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 500.000 kr. til 1.000.000 kr. af hele indeståendet
Saldo større end 1.000.000 kr. af hele indeståendet

Aldersopsparing

-0,750
-0,750
-0,750
-0,750
-0,750

Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

▪
▪
▪
▪
▪

Saldo 0 kr. til 25.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 25.000 kr. til 150.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 150.000 kr. til 500.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 500.000 kr. til 1.000.000 kr. af hele indeståendet
Saldo større end 1.000.000 kr. af hele indeståendet

Ratepension

-0,750
-0,750
-0,750
-0,750
-0,750

Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel

▪
▪
▪
▪
▪

Saldo 0 kr. til 25.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 25.000 kr. til 150.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 150.000 kr. til 500.000 kr. af hele indeståendet
Saldo 500.000 kr. til 1.000.000 kr. af hele indeståendet
Saldo større end 1.000.000 kr. af hele indeståendet

Indekskonto

0,000

Variabel

Selvpension

-0,750

Variabel

Etableringskonto

0,000

Variabel

Investeringsfondskonto

0,000

Variabel

Barnebarnskonto

0,000

Variabel ▪ Der kan årligt indskydes op til den enhver tid gældende grænse for skattefri
gaver mellem nært beslægtede (65.700 kr. i 2019). Der er ingen minimumsgrænse for indskud
▪ Tilskrevne renter beregnes ikke som indskud
▪ Indskud kan kun foretages af bedsteforældre til barnet
▪ Renterne af kontoen indgår i barnets skattepligtige indkomst
▪ Bindingsperioden (tidligste dato for hævninger) aftales ved oprettelse og kan
herefter ikke ændres
▪ Kontoen udløber senest, når barnet fylder 21 år
▪ Indestående kan frigives til barnets frie rådighed i tilfælde af kritisk sygdom

Fordele
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Rentesatser indlån
Produkt

Nom. årlig rente i % Renten er:

Betingelser

Børneopsparing

0,000

Variabel ▪ Kontoen kan oprettes af barnets forældre (også adoptiv- og plejeforældre,
bedste- og oldeforældre)
▪ Der kan højst indbetales 6.000 kr. om året og i alt 72.000 kr. på kontoen
▪ Kontoen, der tilhører barnet:
▪ skal være bundet i mindst 7 år
▪ kan tidligst frigives, når barnet er fyldt 14 år
▪ må længst være bundet til udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år
▪ Midlerne fra en Børneopsparingskonto kan placeres på kontantbasis eller
investeres i garantbeviser *, investeringspulje eller i en kombination af disse

Bedre Boligopsparing

0,000

Variabel ▪ Kontohaver er berettiget til præmierente ved følgende udbetalinger:
▪ Køb af grund til opførelse af helårsbolig
▪ Køb af helårsbolig
▪ Betaling af indskud og /eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af leje-

Fordele

mål i helårsbolig

▪ Forbedring eller udvidelse af bestående helårsbolig
Vendsyssel Boligopsparing

0,000

Variabel ▪ Kontohaver er fyldt 18 år og påtænker at købe bolig
▪ Kontoen er åben for indskud
▪ Der er ikke noget krav til størrelsen af det beløb, du indbetaler på kontoen. Du
vælger selv, om du vil indbetale beløbet kontant eller overføre beløbet fra en
anden konto
▪ Du kan frit hæve pengene, når du vil. Hæver du pengene til andre formål end
boligkøb, er der 3 måneders opsigelse uden dekort
▪ Kontoen har ingen udløbsdato

Vendsyssel Opsparing

0,000
0,000
0,000

Variabel ▪ Saldo 0 kr. til 25.000 kr.
Variabel ▪ Saldo 25.000 kr. til 150.000 kr.
Variabel ▪ Saldo større end 150.000 kr.

▪ Du optjener en rabat, så du får lavere omkostninger, når du låner til dit boligkøb i sparekassen eller Totalkredit. Rabatten stiger i takt med, at din opsparing stiger
▪ Du optjener en rabat på 1.000 kr. for hver 25.000 kr., du har sparet op, dog
maksimalt 4.000 kr. i samlet rabat.
▪ Du kan opnå rabatten, når beløbet har stået på kontoen i minimum
6 måneder
▪ Du kan anvende rabatten på lånesagsgebyrer og andre gebyrer i forbindelse
med boligfinansiering
▪ Du får glæde af rabatten, når du skal til at købe lejlighed, hus, fritidsbolig,
byggegrund eller andelsbolig
▪ Du får sparet op, så du kan købe en bolig

Rentetilskrivning:
For så vidt angår indlånsprodukter med variabel rentesats foretages rentetilskrivningen én gang årligt.
* Garantbeviser er risikovillig kapital, som ikke dækkes af Garantiformuen.
** Mod almindelig kreditvurdering.
*** Vi opkræver et årligt Netbankgebyr for erhvervskunder. Som en del af det årlige gebyr får erhvervskunden en Netbankforsikring. Du kan læse mere om forsikringen på www.sparv.dk/netbankforsikring
**** Du kan oprette én lønkonto med favørrente pr. CPR-nr.
1. marts 2020
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