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Generelle oplysninger om boligaftaler, gældende pr. 1. juli 2019 
 
 
Produktnavn Jutlander Grundkøb 

 
Låneformål Privatkundens køb af grund, hvor den efterfølgende finansiering af 

husbyggeri optages i eller gennem Jutlander Bank. 
Kreditten er maksimeret til at udgøre købesum på grunden, 
tilslutningsafgifter, skødeomkostninger samt et års rente. 
Kreditten kan ikke anvendes udelukkende til mellemfinansiering, 
hvor du efterfølgende ikke har brug for finansiering. 
 

Sikkerhed Kreditten ydes med ejerpant i din købte grund. 
 

Løbetid Kredittens løbetid er maksimeret til 1 år. 
 

Rentesats Renten er variabel og udbydes med en debitorrente på 2,00 % p.a. 
Variabel rente betyder at beløbet kan stige eller falde i takt med 
renteniveauet. 
 

Valuta Kreditten tilbydes i danske kroner.  
Har du aktiver eller indtægter i en anden valuta, som skal anvendes 
til tilbagebetaling eller bor du i udlandet, er kreditten ikke i din 
nationale valuta. Vær i så fald opmærksom på, at det trukne beløb 
på kredittens omregnet til din nationale valuta kan ændre sig 
afhængig af styrkeforholdet mellem danske kroner og din nationale 
valuta. 
Optagelse af kredit i anden valuta end din nationale valuta kan 
ligeledes have skattemæssige konsekvenser. 
 

Eksempel Ved en Jutlander Grundkøbskredit på 250.000 kr. med en 
debitorrente på 2,00 % p.a. udgør: 

 Hovedstolen: 258.440 kr. 
 Det samlede kreditbeløb: 250.000 kr. 
 De samlede omkostninger: 8.440 kr. 
 Løbetid: 1 år 
 Det samlede beløb, der skal betales tilbage: 263.583 kr. 
 ÅOP ved 100% udnyttelse af kreditten: 5,5 % 

ÅOP ved 50% udnyttelse af kreditten: 8,9 % 
ÅOP ved 25% udnyttelse af kreditten: 15,9 % 
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Øvrige omkostninger I forbindelse med tinglysning beregner staten en tinglysningsafgift, 
som består af en fast afgift på kr. 1.640 og en variabel afgift på 
1,45% af pantebrevets hovedstol. 
 

Indfrielsesvilkår Du kan når som helst og gebyrfrit indbetale ekstra på Jutlander 
Grundkøb. Enten det fulde restbeløb eller et mindre beløb.  
Du kan ligeledes indfri kreditten helt når som helst og gebyrfrit. 
 

Vurdering af 
ejendommen 

Din grund skal vurderes, før der kan udstedes ny kredit. Banken 
sørger for udarbejdelse af vurderingen og afholder omkostninger i 
den forbindelse. 
 

Accessoriske 
tjenesteydelser 

For at opnå Jutlander Grundkøb er det en betingelse, at du køber 
følgende ydelser: Ingen 
 

Generel advarsel Manglende overholdelse af forpligtelser på kreditten kan have både 
finansielle og juridiske konsekvenser. For sen betaling kan medføre 
ekstra omkostninger, og manglende betaling kan betyde at gælden 
forfalder til betaling. I yderste konsekvens kan man miste sit hjem 
hvis man ikke overholder sine forpligtelser. 
 

 


