
Prisliste for re:member lån 18 oktober 2022

Gebyrer

Oprettelsesgebyr ……………………………………………………………………………………………… 300 kr.
Kopi af faktura …………………………………………………………………………………………………… 0 kr.
Betaling via Betalingsservice …………………………………………………………………………………… 0 kr.
Udsendelse af betalingspåmindelse ………………………………………………………………………… 100 kr.
Udsendelse af inkassovarsel ………………………………………………………………………………… 100 kr.
Lånebeløb ………………………………………………………………………………………… Op til 250 000 kr.

Rentesatser (variabel)

Rentesatser (variabel)

Pålydende rente (variabel) Debitorrente (variabel)

6,95 % – 21,45 % 7,18 % – 23,69 %

Mindste/maksimal lånestørrelse (samlet Kreditbeløb) Oprettelsesgebyr (fast)

 
10.000 kr. – 29 .999 kr.
30.000 kr. – 49 .999 kr.
50.000 kr. – 69.999 kr.
70.000 kr. – 99.999 kr.
100.000 kr. – 250 000 kr.

Løbetid:
Maks. 4 år
Maks. 6 år
Maks. 9 år
Maks. 10 år
Maks. 15 år

300 kr.

Priseksempel
Ved et samlet kreditbeløb på 100.000 kr. over 5 år med variabel debitorrente 7,18 % – 23,69 %, er den månedlige ydelse  
1.984 kr. – 2.739 kr. De samlede omkostninger udgør 19.022 kr. – 64.334 kr. ÅOP udgør 7,31 % – 23,87 %. Det samlede  
tilbagebetalte beløb udgør 119.021 kr – 164.334 kr. I beregningen sker tilbagebetalingen via Betalingsservice.  
Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.

Lånetype Hovedstol Samlet Kreditbeløb Løbetid Afdragsform
Sikkerheds-  

stillelse

d) Forbrugslån 100.300 kr. 100.000 kr. 5 år Annuitetslån Ingen

ÅOP
(Årlige omkostninger i procent)

Betaling via Betalingsservice
( 0 kr. pr. måned)

7,31 % – 23,87 %

*) Lånetype d) er baseret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne og kredittilbud 
og valutakurser (nr. 1203 af 28. september 2010). I beregningen optages lånet dagen efter en rentetilskrivningsdato, alle måneder er lige lange 
og lånet tilbagebetales ultimo hver måned. Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.

Du finder låneaftale på remember.dk. Hvis du ønsker at få tilsendt Kreditaftale,  
eller hvis du har spørgsmål til den, så kontakt os på telefon 33 42 37 20.

re:member, Postboks 89, 2770 Kastrup Telefon: 33 42 37 20, www.remember.dk
Ansvarlig udsteder af re:member er Entercard Danmark, filial af Entercard Group AB, Sverige (CVR-nummer 38722557)


