
Lån og kredit

Bevilget overtræk

Pris Opkræves

Oprettelse (privat) 0,25 % Af bevilget overtræk pr. påbegyndt måned, 
minimum 250 kr. og højest kr. 1.500 kr.

Dokumentudfærdigelse

Pris Opkræves

Notering af sekundær pant til tredjemand 1.000,00 kr. Pr. notering

Notering af transport til tredjemand 1.000,00 kr. Pr. notering

Notering af udlæg til tredjemand 1.000,00 kr. Pr. notering

Deponeringskonto 2.500,00 kr. Pr. konto

Garantier - etablering og ændring

Pris Opkræves

Garanti for realkreditlån,
- ekskl. Forhåndslån

2.500,00 kr.

Garanti for forhåndslån (privat) 2,00 % Af garantibeløb,
minimum 1.500 kr. og højest 5.000 kr.

Garanti for købesum ved ejendomshandel (Privat) 2.500,00 kr. i stiftelsesprovision.

Øvrige garantier 2,00 % Af garantibeløb,
minimum 1.000 kr.

Lån og kreditter

Pris Opkræves

Byggelån (privat), etablering 2,00 % Af hovedstol,
minimum 1.500 kr. og højest 5.000 kr.

Etablering/forhøjelse (privat) 2,00 % Af hovedstol/ kreditmaksimum, minimum 
1.500 kr. og højest 5.000 kr.

Forlængelse (privat) 2,00 % Af hovedstol, miimum 1.500 kr. og højest 
5.000 kr.

Lånesagskonto til mellemfinansiering (privat) 1.000,00 kr.

Udfærdigelse af dokumenter 1.500,00 kr. Pr. lån/kredit

Udfærdigelse af dokumenter, strakslån 500,00 kr. Pr. lån

Ekstraordinære afdrag 750,00 kr. Pr. afdrag.

Ekstraordinær indfrielse 750,00 kr. Pr. lån/kredit.

Pantebreve

Pris Opkræves

Terminsopkrævning 40,00 kr. Pr. pantebrev pr. termin

Ekstraordinære afdrag 200,00 kr. Pr. afdrag

Indfrielse 200,00 kr. Pr. indfrielse

Rykkerbrev 100,00 kr. Pr. rykker

Realkreditlån/Ejendomshandel/Byggesager

Pris Opkræves

Deponeringskonto 1.000,00 kr. Pr. konto

Ekspeditionsgebyr for hjemtagelse af lån (privat), 
der både indeholder konvertering og tillægslån

5.500,00 kr. Pr. lån

Ekspeditionsgebyr for hjemtagelse af lån, 
hvor advokat har sørget for tinglysning
 - pantebrev med retsanmærkninger

2.500,00 kr.

Ekspeditionsgebyr for hjemtagelse af lån, 
hvor advokat har sørget for tinglysning
 - pantebrev uden retsanmærkninger

2.000,00 kr.

Ekspeditionsgebyr for hjemtagelse 
af nyt lån/tillægslån  (privat)

5.500,00 kr. Pr. lån

Ekspeditionsgebyr for ren konvertering af lån (privat) 5.500,00 kr. Pr. konvertering

Ekspeditionsgebyr for hushandel (privat) 5.500,00 kr. Pr. hushandel

Ekspeditionsgebyr pr. aflyst pantebrev 1.000,00 kr.

Ekspeditionsgebyr pr. indfriet pantebrev 1.000,00 kr.

Ekspeditionsgebyr pr. kurskontrakt 1.000,00 kr.
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Lån og kredit

Realkreditlån/Ejendomshandel/Byggesager

Pris Opkræves

Påtegning på - og tinglysning af skifteretsattest 1.500,00 kr.

Rykningspåtegning ekspeditionssager 1.000,00 kr.

Rykningspåtegning på ekstern anmodning 1.500,00 kr.

BoligXlån, F-kort og Rentemaxx
ændring af refinansiering/afdragsfrihed/løbetid
- m/besigtigelse

2.000,00 kr.

BoligXlån, F-kort og Rentemaxx
ændring af refinansiering/afdragsfrihed/løbetid
- u/besigtigelse

1.000,00 kr.

Besigtigelse af ejendomme v/byggesyn 1.000,00 kr.

Besigtigelse af ejendomme v/færdigmelding 1.000,00 kr.

Besigtigelse med efterfølgende rateudbetaling 1.100,00 kr.

Rykkerbreve

Pris Opkræves

Information om overtræk, 30 dages brev 50,00 kr Pr. brev

Information om overtræk via SMS 25,00 kr Pr. sms

Rykkerbrev for overtræk (privat) 100,00 kr. Pr. brev

Rykkerbrev for forsikringspræmie 
på pantsat bil/livspolice

100,00 kr. Pr. brev

Opsigelse af engagement 1.500,00 Pr. brev

Sikkerheder

Pris Opkræves

Pantsikring 1.500,00 kr.

Udfærdigelse af skadesløsbrev 1.500,00 kr.

Udfærdigelse af øvrige sikkerheder 1.500,00 kr.

Udfærdigelse og notering af panthaverdeklaration 500,00 kr.

Udfærdigelse af transport 1.500,00 kr.

Frigivelse/ændring af sikkerheder på ejerpantebrev 1.500,00 kr.

Frigivelse/ændring af sikkerheder på løsørepantebrev 1.500,00 kr.

Frigivelse/ændring af sikkerheder på pantebrev
 - ikke gebyr for respektpåtegning, hvis generel klausul

1.500,00 kr.

Frigivelse/ændring af sikkerheder på skadesløsbrev 1.500,00 kr.

Formidlingsprovision ved køb eller salg 1,00 % Af restgælden

Indfrielse af pantebrev inkl. aflysning 1.000,00 kr. pr. pantebrev

Kurs/Købstilbud på pantebrev 700,00 kr.

Påtegning, almindelig for kunde 1.000,00 kr.

Påtegning, almindelig for ikke-kunde 1.500,00 kr.

Påtegning, stor 1.500,00 kr.

Aflysning af pantebrev 1.000,00 kr. Pr. pantebrev.

Etablering af PFA-forsikring 200,00 kr. Gebyret er ikke fradragsberettiget

Soliditetsoplysninger og engagementsrekvisitioner

Pris Opkræves

Oplysning til Eurocard 0,00 kr.

Engagementsforespørgsel, 
hvor pengeinstitut ikke oplyses af anmoder

300,00 kr. Pr. oplysning.
Hertil gebyr til svarende pengeinstitut

Engagementsforespørgsel, 
hvor pengeinstitut oplyses af anmoder

200,00 kr. Pr. oplysning.
Hertil gebyr til svarende pengeinstitut

Tinglysning

Pris Opkræves

Anmeldelse til Bilbogen 1.500,00 kr. Pr. dokument.
Hertil lægges stempelafgift til Staten

Anmeldelse til tinglysning, standard 1.500,00 kr. Pr. dokument.
Hertil lægges stempelafgift til Staten
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Lån og kredit

Tinglysning

Pris Opkræves

Anmeldelse til tinglysning via Tinglysning.dk 2.500,00 kr. Pr. dokument.
Hertil lægges stempelafgift til Staten

Aflysning af underpant 1.000,00 kr. Pr. underpant.

Signering af påtegning for fremmed institut 1.500,00 kr. Pr. signering
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