
PENSAM BANK PRISLISTE PR. 01.07.2019 
For kunder og deres familie, som er kunder i PenSam eller medlemmer af FOA - Fag og Arbejde.

SIDE 2

FOA Fordele3)4) • Fordelagtige produkter og vilkår til dig der er medlem af FOA og samtidig er Helkunde5) i PenSam Bank.
 INDLÅNSTYPER

RENTESATSER
Renten som er variabel, tilskrives ultimo december.

FOA Lønkonto & 
FOA Elev/Ung Lønkonto

Nominel
årlig rente

Saldo fra  0 kr. -   25.000 kr. 3,00%

Saldo  > 25.000 kr. 0,05%

 UDLÅNSTYPER • LÅN & KREDIT

RENTESATSER
Renten som er variabel, tilskrives ultimo hvert kvartal. Nedenfor kan du se eksempler på renten ved forskellige lånetyper.

Samlet 
kreditbeløb i kr. 6)

(eksempel)

Løbetid Årlig rente i procent 
(variabel rente)

Debitorrente 7) ÅOP 8) før skat Afdragsform Sikkerhed Lånets størrelse 
og etableringsomkostninger

Risiko- 
klassi-

fikation


a2 FOA Lønkonto 50.000 kr. 5 år 8,25% 8,51% Kredit Ingen sikkerhed Kredittens størrelse 50.000 kr.
Etableringsomkostninger er:
Bevillingsprovision  0 kr.
Samlede etableringsomkostninger  0 kr.

• 100% udnyttelse 8,5%

•   50% udnyttelse 8,5%

•   25% udnyttelse 8,5%

a3 FOA - Ung Lønkonto 50.000 kr. 5 år 5,95% 6,08% Kredit Ingen sikkerhed Kredittens størrelse 50.000 kr.
Etableringsomkostninger er:
Bevillingsprovision  0 kr.
Samlede etableringsomkostninger  0 kr.

• 100% udnyttelse 6,1%

•   50% udnyttelse 6,1%

•   25% udnyttelse 6,1%

  3) FOA Fordele er en ordning til Helkunder i PenSam Bank der samtidigt er medlemmer af fagforeningen FOA - Fag og Arbejde ("FOA"). Ordningen er lavet for at give medlemmer af FOA mulighed for at opnå bedre priser på en lang række ydelser og produkter via//i PenSam Bank. 
 Vilkår for FOA Fordele findes på www.pensam.dk/bank
  4) Indtil 15.01.2018 bestod FOA Fordele af en 5% Rabat af bankens standardprodukters til en enhver tid gældende produktrenter (årlig rente i procent) samt af Billån - FOA Fordele med en fast variabel produktrente. Eksisterende FOA Fordelsprodukter oprettet før 
 15.01.2018 fortsætter med samme vilkår efter 15.01.2018, dog kan der ikke længere nyoprettes eller ændres/forhøjes på FOA Fordelsprodukter & Billån – FOA Fordele oprettet før 15.01.2018. FOA Fordels produkter oprettet før 15.01.2018 omfatter ikke  rabat på produkter 
 serviceydelser  via eksterne samarbejdspartnere, bankens MasterCard, gebyrer, afgifter og provisioner. Oplysning om rente (årlig rente i procent) på FOA Fordels produkter oprettet før 15.01.2018 kan stadig ske ved personlig kontakt til en rådgiver i PenSam Bank, eller 
 fremgår via Netbank
  5) Helkunde i PenSam Bank omfatter kunder (inkl. deres ægtefælle/samlever), der har samlet hele deres privatøkonomi i PenSam Bank (og den forbliver samlet i PenSam Bank), det vil sige din/jeres SU, løn og pension indgår på en konto i PenSam Bank, og at alle dine 
 jeres bank- og realkreditforretninger samles i PenSam Bank. Vilkår for Helkunde fremgår af Vilkår for FOA Fordele der findes på www.pensam.dk/bank
  6) Samlet kreditbeløb i kr. angiver det disponible lånebeløb på din/dit kredit/lån efter omkostninger 
  7) Debitorrente står for årlig rente inklusiv rentes rente 
  8) ÅOP står for årlige omkostninger i procent og omfatter alle omkostninger: renter, stiftelsesprovision, løbende provision og gebyrer

FOA 
Fordele
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 UDLÅNSTYPER • LÅN & KREDIT

RENTESATSER
Renten som er variabel, tilskrives ultimo hvert kvartal. Nedenfor kan du se eksempler på renten ved forskellige lånetyper.

Samlet 
kreditbeløb i kr. 6)

(eksempel)

Løbetid Årlig rente i procent 
(variabel rente)

Debitorrente 7) ÅOP 8) før skat Afdragsform Sikkerhed Lånets størrelse 
og etableringsomkostninger

Risiko- 
klassi-

fikation


b2 FOA Bil/FOA Campingvognslån 11) 200.000 kr. 7 år Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse fra 208.310 kr.
Etableringsomkostninger er:
Oprettelsesgebyr 10)  4.000 kr.
Panthaverdeklaration  950 kr.
Tinglysningsafgift  1.700 kr.
Tinglysningsgebyr  1.660 kr.
Samlede etableringsomkostninger  8.310 kr.

    108.310 kr. 9)

•  Udbetaling >20 % 2,95%  2,98% 4,2%
•  Udbetaling <20 % 3,95% 4,01% 5,3%

d3 FOA Privatlån (min. 50.000 kr) 11) 50.000 kr. 5 år 7,95% 8,2% 10,0% Annuitetslån Ingen sikkerhed Lånets størrelse fra 52.000 kr.
Etableringsomkostninger er:
Oprettelsesgebyr 10)  2.000 kr.
Samlede etableringsomkostninger  2.000 kr.

  3) FOA Fordele er en ordning til Helkunder i PenSam Bank der samtidigt er medlemmer af fagforeningen FOA - Fag og Arbejde ("FOA"). Ordningen er lavet for at give medlemmer af FOA mulighed for at opnå bedre priser på en lang række ydelser og produkter via//i PenSam Bank. 
 Vilkår for FOA Fordele findes på www.pensam.dk/bank
  4) Indtil 15.01.2018 bestod FOA Fordele af en 5% Rabat af bankens standardprodukters til en enhver tid gældende produktrenter (årlig rente i procent) samt af Billån - FOA Fordele med en fast variabel produktrente. Eksisterende FOA Fordelsprodukter oprettet før 
 15.01.2018 fortsætter med samme vilkår efter 15.01.2018, dog kan der ikke længere nyoprettes eller ændres/forhøjes på FOA Fordelsprodukter & Billån – FOA Fordele oprettet før 15.01.2018. FOA Fordels produkter oprettet før 15.01.2018 omfatter ikke  rabat på produkter 
 serviceydelser  via eksterne samarbejdspartnere, bankens MasterCard, gebyrer, afgifter og provisioner. Oplysning om rente (årlig rente i procent) på FOA Fordels produkter oprettet før 15.01.2018 kan stadig ske ved personlig kontakt til en rådgiver i PenSam Bank, eller 
 fremgår via Netbank
  5) Helkunde i PenSam Bank omfatter kunder (inkl. deres ægtefælle/samlever), der har samlet hele deres privatøkonomi i PenSam Bank (og den forbliver samlet i PenSam Bank), det vil sige din/jeres SU, løn og pension indgår på en konto i PenSam Bank, og at alle dine 
 jeres bank- og realkreditforretninger samles i PenSam Bank. Vilkår for Helkunde fremgår af Vilkår for FOA Fordele der findes på www.pensam.dk/bank
  6) Samlet kreditbeløb i kr. angiver det disponible lånebeløb på din/dit kredit/lån efter omkostninger 
  7) Debitorrente står for årlig rente inklusiv rentes rente 
  8) ÅOP står for årlige omkostninger i procent og omfatter alle omkostninger: renter, stiftelsesprovision, løbende provision og gebyrer
  9) Der etableres kun ejerpantebrev for lån større end 100.000 kr., og alene for den del der overstiger 100.000 kr.
10) Fast oprettelsesgebyr til PenSam Bank uanset lånets størrelse. Gebyrer fremgår af bankens prisliste/Diverse gebyrer/Oprettelses- og ændringsgebyr for lån/kreditter
11) FOA Bil/Campingvognslån og FOA Privatlån kan også benyttes af kunder omfattet af PenSam Banks særlige vilkår for PenSam Helkunde. Betingelser for PenSam Helkunde fremgår af www.pensam.dk/bank
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Fordele


