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Kære andelshavere i A/B Valbyparken

I Danske Bank har vi stor erfaring med at rådgive vores kunder i forbindelse 
med finansieringen af deres andelsbolig. 

Derfor vil vi også gerne tilbyde dig markedets bedste rådgivning og ikke 
mindst meget konkurrencedygtige priser. 

Vi giver dig overblik over dine muligheder for at finansiere din bolig, og ud fra 
dine behov finder vi sammen den løsning, der passer bedst til dig. Samtidig 
sørger vi for, at hele låneprocessen går så hurtigt og nemt som muligt. 

Attraktive fordele for dig
Er du allerede kunde hos os, eller vælger du at blive det i forbindelse med 
vores tilbud, får du nogle ekstra attraktive fordele: 

•  Variabel årlig rente på 2,95 % p.a.  

•  Omkostninger i forbindelse med etablering af lånet på 1.500 kr. 
Beløbet dækker alle omkostninger til Danske Bank.* 

Eksempel på kreditomkostninger ved et 30-årigt lån 
med en årlig variabel rente på for tiden 2,95% p.a.:
Debitorrente: 2,983%. Årlige omkostninger i % (ÅOP) før skat: 3,2%. Samlet 
kreditbeløb: 500.000 kr. Samlede omkostninger: 10.860 kr.* Det lånte beløb, inkl. 
etableringsomkostninger: 510.860 kr. Månedlig ydelse før skat: 2.140 kr. Samlet beløb, 
der skal tilbagebetales: 769.388 kr. 
Det er en forudsætning, at du er tilmeldt Danske Banks kundeprogram, og at vi kan 
godkende andelsboligforeningens og din økonomi. Pris for kundeprogram på 60 kr. pr. 
kvartal indgår i ÅOP.

* De samlede omkostninger omfatter etableringsomkostninger til Danske Bank 
på 1.500 kr. samt offentlige afgifter på 9.360 kr.

Hvis du gerne vil fremtidssikre din økonomi og få tryghed i hverdagen, 
tilbyder vi andelsboliglån med rentesikring i op til 10 år mod et mindre 
rentetillæg.

Vi er klar til at rådgive dig
Pernille Nørgaard, Daniel Pilegaard Løvborg og Daniel Nguyen Bundgaard 
er klar til at hjælpe dig. De har alle stor erfaring med finansiering af 
andelsboliger, og de kender området og jeres andelsboligforening.

Velkommen i Danske Bank 
– vi glæder os til at høre fra dig.
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