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Rente- og prisoversigt for Lyngby Storcenter Konto’s GULDKORT
Satser pr. 1. marts 2008

Vilkår

Pålydende rente (renten er fast).
Crown Card
(op til 60 dages rentefrihed).

Crown Card:
0% pr. md./0% pr. år.

Centerkort
Centerkort 5% af saldo, mindst 100 kr. pr. md.
Centerkort 10% af saldo, mindst 100 kr. pr. md
Centerkort 25% af saldo, mindst 100 kr. pr. md.

Centerkort:
1,83% pr. md./21,96% pr. år. *, **
1,83% pr. md./21,96% pr. år. *
1,50% pr. md./18,00% pr. år. *

Sæsonkort
Sæsonkort 5% af kreditrammen (maksimum). mindst 100 kr. pr. md
Sæsonkort 10% af kreditrammen (maksimum), mindst 100 kr. pr. md

Sæsonkort:
1,83% pr. md./21,96% pr. år. *
1,83% pr. md./21,96% pr. år. *

*) For Sæsonkort og Centerkort er første måneds betaling dog uden rente.
Lyngby Storcenter Konto’s regler for validering, beregning og tilskrivning af rente
fremgår af Lyngby Storcenter Konto’s Almindelige bestemmelser, som fås på Lyngby
Storcenter Konto’s kontor og på www.lyngbystorcenter.dk.
Nominel årlig rente (effektiv rente).
Crown Card:
(op til 60 dages rentefrihed).

Crown Card:
0%.

Centerkort:
Centerkort 5% af saldo, mindst 100 kr. pr. md.
Centerkort 10% af saldo, mindst 100 kr. pr. md
Centerkort 25% af saldo, mindst 100 kr. pr. md.

Centerkort:
24,31%. *, **
24,31%. *
19,56%. *

Sæsonkort:
Sæsonkort 5% af kreditrammen (maksimum). mindst 100 kr. pr. md
Sæsonkort 10% af kreditrammen (maksimum), mindst 100 kr. pr. md

Sæsonkort:
24,31%. *
24,31%. *

*) For Sæsonkort og Centerkort er første måneds betaling dog uden rente.
Crown Card kan oprettes af Kunder med CPR-nr. og CVR-nr.
Centerkort og Sæsonkort kan oprettes af Kunder med CPR-nr.
Løbende provision.
Rabat.

0%.
5%.

Når du bruger dit GULDKORT, så giver Lyngby Storcenter Konto dig 5% rabat på
Du kan på www.lyngbystorcenter.dk
kredittens restgæld/kortkontoens saldo, når du handler i forretninger, der giver 5%
se hvilke varer, du kan få rabat på.
rabat. Enkelte varer er dog ikke omfattet af rabatten, f.eks. gavekort, spiritus,
Denne oversigt kan også fås ved
cigaretter, lotto, frimærker og øvrige kioskvarer, ligesom enkelte forretninger ikke er
henvendelse til Lyngby Storcenter
tilsluttet rabatkonceptet. Lyngby Storcenter Konto indbetaler rabatten på GULDKORT’et Konto’s kontor.
(nedskriver kortkontoens saldo), og det fremgår af dit kontoudtog, hvor meget rabatten
udgør.
Kreditramme (maksimum) på GULDKORT.
Maksimalt 15.000 kr.
Oprettelse af GULDKORT (samt kredit).
0 kr.
Løbetid.
Gældende indtil videre.
Gebyr for udstedelse, fornyelse og ombytning af GULDKORT (kort).
0 kr.
Gebyr for udstedelse af ekstra GULDKORT (kort) (til medkontohaver).
0 kr.
Erstatningskort ved bortkomst eller beskadigelse.
25 kr.
Årsgebyr (kortafgift) for GULDKORT.
0 kr.
Anvendelse af GULDKORT i de forretninger m.v., der tager imod GULDKORT.
0 kr.
Fremskaffelse af kopi af nota, pr. nota. Gebyret skal kun betales, såfremt notaen er på
200 kr.
samme beløb, som er opkrævet på kortkontoen.
Ny PIN-kode.
0 kr.
Månedsgebyr (faktureringsgebyr) pr. md. (bagud).
15 kr.
Månedsgebyret indgår i betalingen.
Kopi af ældre kontoudtog.
25 kr. pr. stk.
1. Rykkerbrev ved manglende betaling.
100 kr.
2. Rykkerbrev ved manglende betaling.
100 kr.
3. Rykkerbrev ved manglende betaling.
100 kr.
Overdragelse til inkasso (inkassogebyr).
100 kr.
Gebyr for manglende oplysning om navne- og adresseændring.
200 kr.
For diverse ekstraordinære opgaver, f.eks. opgørelse i forbindelse med dødsfald,
Pr. påbegyndt time 450 kr.
fremfinding af arkivmateriale m.v, kan der opkræves timebetaling.
Overtræksrente/morarente (af betalinger, som ikke er betalt til tiden og/eller hvis kreditrammen (maksimum) overskrides):
Kunder med CPR-nr.: Det forfaldne beløb forrentes fra forfaldsdagen med den rentesats, som i øvrigt er gældende for
kontoformen, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats.
**) Kunder med CVR-nr.: Betales ikke hele saldoen, der er anført på kontoudtoget på én gang, vil hele købet være rentebærende fra købsdatoen med den rentesats, som Lyngby Storcenter for tiden har fastsat for ”Centerkort 5% af saldo”.
Rent undtagelsesvist vil der blive stillet krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med oprettelse af et GULDKORT. Hvis dette
sker, så vil der kunne opkræves timebetaling for det arbejde, der udføres for at få sikkerhederne på plads.
Hvis Kunden mister et eller flere af de vilkårssæt, der gælder for GULDKORT’et eller af anden grund har behov for et nyt/nye
eksemplar(er), kan de findes på Lyngby Storcenter Konto’s hjemmeside. Ligesom de kan fås gratis ved henvendelse til Lyngby
Storcenter Konto.

Hvad koster det at låne
Kontoform
GULDKORT 1)

Månedlig betaling

Stiftelsesomkostninger

Pålydende
rente pr.
måned

Nominel
årlig rente
(effektiv
rente)

Rentefri i op til 60 dage. 2)
0,00%
0,00%
5% af saldo, min. 100 kr.
1,83% 3) 4)
24,31% 3) 4)
0 kr.
10% af saldo, min. 100 kr.
1,83% 3) 4)
24,31% 3) 4)
25% af saldo, min. 100 kr.
1,50% 3) 4)
19,56% 3) 4)
5% af kreditrammen (maks.) min. 100 kr.
1,83% 3) 4)
24,31% 3) 4)
10% af kreditrammen (maks.). min. 100 kr.
1,83% 3) 4)
24,31% 3) 4)
Renten er fast, og der beregnes ingen løbende provision.
Du kan læse mere om, hvordan/hvornår du opnår gratis rentefrihed i denne folder under ”Så meget skal du indbetale på dit
GULDKORT” og ”Rettidig indbetalingsdag”.
Centerkort og Sæsonkort kan oprettes med betalingsfrihed, så du slipper for at betale i juli og december måned hvert år. I
de måneder, der er betalingsfrihed, tilskrives renten og det månedlige månedsgebyr kortkontoens saldo.
Første måned er rentefri.

Crown Card
Centerkort 3)
Centerkort 3)
Centerkort 3)
Sæsonkort 3)
Sæsonkort 3)
1)
2)
3)
4)

Løbende
gebyrer pr.
måned)
månedsgebyr
15 kr.
15 kr. 3)
15 kr. 3)
15 kr. 3)
15 kr. 3)
15 kr. 3)

Så meget skal du indbetale på dit GULDKORT
Kontoform
GULDKORT

Crown Card
(rentefri) *

Centerkort
(5 % af
saldo)

Centerkort
(10% af
saldo)

Centerkort
(25% af
saldo)

Sæsonkort
(5% af kreditrammen (maks.)

Sæsonkort
(10% af kreditrammen (maks.)

Kreditrammen
Betaling
Månedlig betaling. Der skal mindst betales 100 kr. hver måned.
(maksimum)
1) 2)
1) 2) 3)
Saldo
2.000 kr. *)
100 kr.
200 kr.
500
100 kr.
200 kr.
3.000 kr. Hele kortkontoens
150 kr.
300 kr.
750
150 kr.
300 kr.
4.000 kr. saldo skal indbe200 kr.
400 kr.
1.000
200 kr.
400 kr.
5.000 kr. tales på én gang
250 kr.
500 kr.
1.250
250 kr.
500 kr.
6.000 kr. for at opnå 0% i
300 kr.
600 kr.
1.500
300 kr.
600 kr.
7.000 kr. rente.
350 kr.
700 kr.
1.750
350 kr.
700 kr.
8.000 kr.
400 kr.
800 kr.
2.000
400 kr.
800 kr.
9.000 kr. Der kan opnås op
450 kr.
900 kr.
2.250
450 kr.
900 kr.
til 60 dage uden
10.000 kr.
500 kr.
1.000 kr.
2.500
500 kr.
1.000 kr.
rente afhængigt af,
11.000 kr.
550 kr.
1.100 kr.
2.750
550 kr.
1.100 kr.
hvad kortkontoens
12.000 kr.
600 kr.
1.200 kr.
3.000
600 kr.
1.200 kr.
saldo er pr. den
13.000 kr. 14. i måneden.
650 kr.
1.300 kr.
3.250
650 kr.
1.300 kr.
14.000 kr.
700 kr.
1.400 kr.
3.500
700 kr.
1.400 kr.
15.000 kr.
750 kr.
1.500 kr.
3.750
750 kr.
1.500 kr.
1) Se ”Rettidig indbetalingsdag” i denne folder.
2) Der indgår også et månedsgebyr på 15 kr. pr. betaling.
3) Hvis du har valgt Sæsonkort eller Centerkort med betalingsfrihed, så skal du ikke foretage indbetaling i juli og december
måned. I de betalingsfrie måneder tilskrives renten og månedsgebyret kortkontoens saldo.

Rettidig indbetalingsdag
Betaling med indbetalingskort på posthus/pengeinstitut

Hvis der pr. den 14. i måneden er en saldo på kortkontoen, er rettidig indbetalingsdag den 5. i den efterfølgende måned, hvis
den 5. er en ekspeditionsdag, ellers nærmest følgende ekspeditionsdag.

Kontant betaling på Lyngby Storcenter Konto’s kontor

Ønsker kunden at foretage indbetalingen på Lyngby Storcenter Konto’s kontor, skal indbetalingen, for at være rettidig, være
modtaget af Lyngby Storcenter Konto senest den 13. Hvis den 13. falder på en ikke-ekspeditionsdag, så skal indbetalingen på
Lyngby Storcenter Konto’s kontor være foretaget senest sidste ekspeditionsdag før den 13., for at Lyngby Storcenter Konto
kan nå at modtage beløbet rettidigt.

Beregningseksempler på ÅOP
Forudsætninger for beregningen ÅOP 1) 2) 3)
Standardlånetypen og beregningseksemplerne er baseret på
Forbrugerbrugerstyrelsens skiltningsbekendtgørelse (nr. 193 af 1. marts 2007).
KreditLøbeStandard
UdnyttelÅOP
ÅOP efter
ramme
tid
lånetype
sesgrad
før skat
skat
(maks.)
3)
*,** 3)
*, ** 3) 4)
100%
3,7%
3,7%
50%
7,4%
7,4%
25%
15,4%
15,4%

Kontoform
GULDKORT

Crown Card

Centerkort (5% og 10% af saldo) ***
Sæsonkort (5% og 10% af maks.) ***

5.000 kr.

1 år

e

Centerkort (25% af saldo) ***

100%
50%
25%
100%
50%
25%

26,2%
30,7%
40,2%
21,9%
26,2%
35,4%

***
***
***
***
***
***

18,3%
22,6%
31,4%
15,5%
19,7%
28,4%

***
***
***
***
***
***

Omkostninger der indgår i beregningen af ÅOP for standardlånetype e 3)
Kreditramme
(maksimum)
5.000 kr.

Udnyttelsegrad 2) 3)
(Kortkontoens saldo er
konstant i 1 år, hvorefter
den forfalder til 0 kr.)
100%
5.000 kr.
50%
2.500 kr.
25%
1.250 kr.

Crown Card **, ***
(Nominel årlig rente: 0%,
hvis hele kortkontoens saldo
indbetales på forfaldstidspunktet)

Rente

0 kr.
0 kr.
0 kr.

Centerkort
(5% og 10% af saldo)
Sæsonkort
(5% og 10% af maks.)

Centerkort
(25% af saldo)
**, ***

**, ***
(Nominel årlig rente 24,31%)
(Nominel årlig rente 19,56%)
Kreditomkostninger i alt (1 år)
Månedsgebyr
Rente
MånedsgebyrRente
Måneds-gebyr
(15 kr. pr.
(første
gebyr
(første
(15 kr. pr.
stk.)
måned
(15 kr. pr.
måned
stk.)
er rentefri)
stk.)
er rentefri)
180 kr.
180 kr.
180 kr.

1.007 kr.
503 kr.
252 kr.

180 kr.
180 kr.
180 kr.

825 kr.
413 kr.
206 kr.

180 kr.
180 kr.
180 kr.

*) Beregningen er uden sikkerhedsstillelse.
**) I beregningen af ÅOP tages der ikke højde for den evt. 5% rabat (restgældsrabat) , som Lyngby Storcenter
Konto indbetaler på dit GULDKORT (kreditten), når du har brugt dit GULDKORT. Dette skyldes, at man i
beregningen, ifølge Forbrugerstyrelsens skiltningsbekendtgørelse, skal antage, at kreditrammen (maksimum) er
”trukket op” hele tiden med h.h.v. 100%, 50% og 25%. Hvis man havde kunnet tage højde for 5% rabatten
(restgældsrabatten) i beregningen, så ville ÅOP og rentesummen have været påvirket, og satsen ville have været
lavere.
***) Centerkortet og Sæsonkortet kan opnås med betalingsfrihed i juli og december måned hvert år. I beregningen er der ikke
regnet med betalingsfrie måneder.
1) Hvad er ÅOP (årlige omkostninger i procent)?
Procentsatsen viser de årlige omkostninger, du har ved en
ny kredit i forhold til det beløb, du får udbetalt. Alle
omkostninger ved oprettelsen og i kredittens løbetid
(renter og evt. løbende gebyrer) indregnes, og der tages
hensyn til, hvornår renter, afdrag mm. skal betales. ÅOP er
således den samlede pris for en kredit udtrykt i procent pr.
år af lånebeløbet (det disponible beløb).
Beregningsmetoden af ÅOP betyder, at
etableringsomkostningerne på en kredit vejer tungere, jo
kortere løbetid kreditten har. Omvendt vil ÅOP være
lavere, desto længere løbetiden er på kreditten. Dog vil
ÅOP på en kredit med en rentefri periode i begyndelsen af
kreditten løbetid kunne være lavere ved en kort løbetid
frem for en længere løbetid, hvor renten vejer tungere på
kreditten, og endeligt kan ÅOP på en kredit med en aftalt
løbetid på under 2 år i visse situationer være lavere, end
hvis kreditten aftales med en løbetid på 2 år og derover.
Sidstnævnte skyldes ligningslovens regler for fradrag for
”stiftelsesprovision, engangspræmier og lignende
engangsydelser”. ÅOP kan anslås forud for etablering, og
ÅOP (kun før skat) fremgår endeligt af det lånedokument,
der skal underskrives. Se note 3.
2) Forudsætninger for beregningen af ÅOP
Det er forudsat, at GULDKORT’et (kreditten) tages i brug
dagen efter en rentetilskrivningsdato, at evt. rente og evt.
månedsgebyr tilskrives/betales (på samme kalenderdag)
hver måned, som falder første gang en måned efter anven-

delsen af GULDKORT’et (kreditten), og at alle måneder er
lige lange. For Centerkort og Sæsonkort gælder også, at
første måned er rentefri.
Beregningerne er også foretaget ud fra en forudsætning
om, at der ikke betales afdrag i GULDKORT’ers (kredittens)
løbetid, at de evt. månedsvise rentetilskrivninger og
månedsgebyrer indbetales rettidigt, at kredittens saldo er
konstant i løbetiden, og at hele GULDKORT’et (kreditten)
indfries efter udløb af den i eksemplerne angivne periode.
Den valgte beregningsmetode betyder, at der kan være en
mindre afvigelse i de i denne oversigt anførte
procentsatser for ÅOP samt øvrige kreditomkostninger i
forhold til den kontoaftale, som du skal underskrive. Når
GULDKORT’et (kreditten) optages, vil kreditoplysningerne,
herunder beregningen af kreditomkostningerne ske på
baggrund af det korrekte optagelses-, rentetilskrivningsog tilbagebetalingstidspunkt.
3) GULDKORT’et (kreditten) har ikke en slutdato,
men ifølge Forbrugerstyrelsens
skiltningsbekendtgørelsen for bogstav e, skal ÅOP
beregnes, som om kreditten bliver indfriet efter 1 år.
Der er således tale om tænkte beregningseksempler.
4) I beregningen af ÅOP efter skat antages skattesatsen af
fradragsberettigede beløb at være på 33,5% (satsen for
personer med negativ kapitalindkomst i en
gennemsnitskommune).

