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Almindelige bestemmelser for lån og kreditter - Privat 

 
De almindelige bestemmelser gælder i det omfang, 
andet ikke er særligt aftalt for lånet/kreditten.  

1. Almindelige forretningsbetingelser  

Foruden disse bestemmelser gælder BIL  Danmark, 
filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, 
Luxembourg (Bankens) almindelige forretnings-
betingelser – Privat med mindre andet er aftalt for 
lånet/kreditten.  
Bankens almindelige forretningsbetingelser og 
bestemmelser for lån og kreditter - Privat er udleveret 
af banken og findes også på www.bil.com/dk.  

2. Rente- og provisionsvilkår   

Rente- og provisionssatser er variable, med mindre 
andet er aftalt. Det betyder, at Banken til enhver tid 
uden varsel kan ændre disse satser, hvis ændringen er 
til fordel for dig.   
 
Du får oplysning om ændring af variabel 
rente/provision ved brev eller ved annoncering i 
dagspressen, eller når Banken udsender det første 
kontoudtog (eller kontooversigt) efter annoncering.  
 
Hvis ændringen af renten/provision på en enkelt 
kontotype ikke er til fordel for dig, og ændringen ikke 
har forbindelse med udviklingen i Bankens almindelige 
renteniveau, vil du få et varsel på 1 måned.  
 
For flere oplysninger om renter se Bankens 
Almindelige forretningsbetingelser – Privat.  

3. Renteberegning og rentetilskrivning 

Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, 
udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for 
beregning af renter på en konto.  
 
Der gælder som udgangspunkt følgende regler: 

 
Når du indbetaler kontant, eller med check på en 
konto i Banken, er første ekspeditionsdag efter 
indbetalingen rentedato. På en betalingskonto er 
indbetalingsdagen som hovedregel rentedag. Ved 
udbetalinger er udbetalingsdagen som hovedregel 
rentedag.  
 
Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter Kristi 
Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og 
nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage i Banken.  
 
Banken tilskriver renter for udlån enten månedsvist, 
kvartalsvist, halvårligt eller årligt. Renteterminen 
fremgår af lånedokumentet.  
 
Rentetilskrivningen foregår ved at lægge de daglige 
renteberegninger sammen og hæve det samlede beløb 
på din konto.  
 
Første ekspeditionsdag efter tilskrivningen er 
rentedato.  
 

 
Tilskrivningen af renter fremgår af kontoudtog eller 
anden opgørelse.  
 
Yderligere information om renteberegning mv. kan fås 
ved henvendelse til Banken.  

4. Regulering af ydelse 

En forhøjelse af renten uden en samtidig ændring af 
de aftalte betalinger kan medføre, at løbetiden for et 
lån forlænges. For at undgå det kan du og Banken 
kræve en forhøjelse af betalingerne, når renten 
forhøjes.  
 
Omvendt kan en nedsættelse af renten uden samtidig 
ændring af de aftalte betalinger medføre, at løbetiden 
for et lån forkortes. For at undgå det kan betalingerne 
nedsættes i tilfælde af en rentenedsættelse. Det 
gælder dog kun, hvis løbetiden herved bliver forkortet 
med mere end 3 måneder.  

5. Gebyrer og andre kreditomkostninger  

Gebyrer og andre kreditomkostninger, som er aftalt i 
tilknytning til lånet/kreditten, er også variable. Du får 
oplysning om ændring af gebyrer ved brev eller ved 
annoncering i dagspressen, samt når Banken sender 
det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter 
annoncering.  

6. Overtræksrente/ekstra omkostninger  

Såfremt du ikke overholder betalingerne på 
lånet/kreditten eller overtrækker kredittens 
maksimum, pålægges restancen eller overtrækket en 
forhøjet rente (morarente). Den forhøjede rente 
fastsættes af Banken.  
 
Banken kan også kræve et gebyr for udsendelse af 
rykkerbreve, inkassoomkostninger og udgifter til 

juridisk bistand.  

7. Opsigelse og indfrielse   

Som kunde har du ret til når som helst at indfri 
lånet/kreditten uden varsel.  Banken kan kræve et 
ekspeditionsgebyr i tilfælde af førtidig opsigelse.  
 
Banken kan opsige lånet/kreditten med tre måneders 
varsel og forlange hele gælden betalt. Du har krav på 
en begrundelse fra Banken, hvis banken opsiger 
lånet/kreditten før tid.   

8. Misligholdelse  

I følgende særlige situationer er Banken berettiget til 
at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele 
gælden betalt straks: 
 
a) Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke 
betales ved forfaldstidspunktet, og der ikke er betalt 8 
dage efter, at banken har sendt rykkerbrev til den af 
banken senest kendte adresse. Ved kreditter gælder 
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dette også, hvis du overtrækker kredittens maksimum 
uden bankens tilladelse. 
 
b) Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i 
form af udlæg eller arrest. 
 
c) Hvis du standser betalingerne, kommer under 
konkurs, hvis du indleder forhandling om  
gældssanering eller indleder forhandling om akkord. 
 
d) Hvis du afgår ved døden. 
 
e) Hvis du tager fast ophold uden for landets grænser, 
og der ikke forinden er truffet aftale om 
lånets/kredittens (fortsatte) afvikling. 
 
f) Hvis du har givet urigtige eller vildledende 
oplysninger af betydning for lånets/kredittens 
oprettelse. 
 
g) Hvis du ikke på bankens forlangende indleverer 
selvangivelse, årsopgørelse eller evt. årsrapport. 
 
h) Hvis du ikke imødekommer bankens anmodning om 
en eventuel genforhandling af kreditten inden for den 
givne frist. 

9. Forbehold ved overførsler   

Hvis der ikke er dækning på den konto, hvor ydelsen 
til lånet/kreditten hæves, kan Banken undlade at 
overføre ydelsen eller tilbageføre den.  

10. Modregning   

Banken kan uden forudgående meddelelse til dig 
modregne ethvert forfaldent tilgodehavende mod dig i 
ethvert tilgodehavende, som du har eller får 
hos Banken, med mindre andet er aftalt med Banken. 
Banken modregner ikke i den del af din løn eller 
offentlige ydelser m.v., som er nødvendige til at 
dække dine almindelige leveomkostninger.  
Banken modregner heller ikke i indestående på konti, 
der efter lovgivningen eller særlig aftale er sikret mod 
kreditorforfølgning. 

11. Bestemmelser ved sikring af kaution/pant  

 

Om kaution  

 
Opsigelse   
Hvis lånet/kreditten er sikret ved kaution og en 
kautionist kommer ud for én eller flere af de 
begivenheder, som er nævnt under punkt 8. c-h, kan 
Banken opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange 
hele gælden indfriet straks. Det gælder dog ikke, hvis 
der inden 1 måned kan stilles anden sikkerhed, som 
Banken kan acceptere.  
 
Tvangsfuldbyrdelse 
Hvis kautionen tjener til sikkerhed for et lån, kan 
lånedokumentet sammen med kautionserklæringen 
tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos 
kautionisten, jf. retsplejelovens paragraf 478.   
 

Omstødelige indbetalinger fra debitor 
Hvis indbetalinger fra debitor, som har til formål at 
indfri det/den kautionssikrede lån/kredit helt eller 
delvist, omstødes, opretholdes kautionistens hæftelse, 
uanset om kautionisten har modtaget meddelelse om 
indfrielsen fra låntager eller Banken. 
 

Om pant  

 
Forringelse af pantsikkerheden 
Hvis værdien af det pantsatte forringes væsentligt, 
kan Banken forlange, at der inden et fastsat varsel 
enten sker nedbringelse af gælden, eller at der stilles 
yderligere sikkerhed, som Banken kan acceptere. Det 
gælder dog ikke, hvis en pantsat ejendom tjener som 
helårsbeboelse for debitor, med mindre forringelsen 
skyldes vanrøgt af ejendommen.  
 
Udgifter vedrørende pantet 
Banken kan forlange betaling af depotgebyr for 
pantsatte effekter. Banken kan også forlange betaling 
af bankens udgifter til at varetage sine interesser som 
panthaver, herunder eventuelle udgifter til betaling af 
forsikringspræmier, besigtigelse af det pantsatte, 
udgifter til juridisk bistand m.v.  
 
Afkast af pantet 
Panteretten omfatter det afkast, som pantet giver, 
herunder renter, udbytter, bonus af livsforsikringer og 
provenu af udtrukne obligationer. Endvidere omfatter 
panteretten den ret, der tilkommer aktionærer eller 
anpartshavere til nytegning, til fondsaktier eller –
anparter, til tegning af konvertible obligationer m.v. 
Panteretten omfatter også det pantsattes 
forsikringssummer samt lejeindtægter.  
 
Rettigheder over pantsatte fordringer  
Banken kan udøve alle pantsætters rettigheder over 
pantsatte fordringer. Banken kan derfor modtage og 
kvittere for ethvert beløb, iværksætte opsigelse og 
inddrivelse samt udstede transport til sig selv eller 
andre.  
 

Banken er berettiget til at hæve på pantsatte konti.  
 
Stemmeret aktier, anparter og lignende  
Stemmeretten på pantsatte aktier, anparter og 
lignende tilkommer kun Banken, hvis det er nævnt i 
pantsætningsdokumentet.  
 
Udtrukne obligationer   
Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der købes 
andre i stedet for de udtrukne, er Banken bemyndiget 
til over for Værdipapircentralen at begære registrering 
af panteret over disse.  
 
Omstødelige indbetalinger fra debitor   
Hvis indbetalinger fra debitor, som har til formål at 
indfri det/den kautionssikrede lån/kredit helt eller 
delvist, omstødes, er pantsætter forpligtet til at 
genetablere Bankens panteret, uanset om Banken har 
frigivet pantet.  
 
Tvangsrealisation  
Hvis Banken må tvangsrealisere pantsatte værdier, 
sker det ved tvangsauktion.  
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Håndpantsatte effekter kan Banken dog vælge i stedet 
at sælge ved bankens egen foranstaltning. 
Fondsaktiver, der er registreret i Værdipapircentralen, 
og værdipapirer, som har kurs på OMX Nordic 
Exchange Copenhagen eller på fremmede børser, 
sælges også ved Bankens egen foranstaltning eller ved 
et medlem af OMX Nordic Exchange Copenhagen. 
Inden banken sælger effekterne, sendes et anbefalet 
brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til 
at opfylde bankens krav. Det gælder dog ikke, hvis 
omgående salg er nødvendig for at undgå eller 
begrænse tab, eller hvis pantsættes bopæl er ukendt 
af banken.  

12. Bestemmelser om valutalån   

 
Fremskaffelse af valuta  
Ændring af valuta 
I de tilfælde, hvor Banken skønner, at et indlån med 
en nærmere fastsat løbetid i en valuta ikke kan skaffes 
indenfor en rammeaftales løbetid, er Banken berettiget 
til at forny lånet i en anden valuta, der kan skaffes på 
Eurointerbankmarkedet – forudsat at du har modtaget 
besked om det mindst 2 bankdage før den 
førstkommende renteperiode.  
 
Ændring af hovedstol  
Banken skal bruge låneprovenuet fra det lån, som er 
optaget i den nye valuta til at tilbagebetale den 
skyldige hovedstol i den tidligere anvendte valuta.  
Lånets hovedstol i den nye valuta skal svare til de 
tidligere lånte beløb i den anden valuta 2 bankdage før 
datoen for den førstkommende renteperiode. Dette 
beregner Banken på grundlag af købskurserne for de 
pågældende valutaer.  
 
Fravalg af ny valuta  
Hvis du ikke kan acceptere Bankens valg af lån i en ny 
valuta, er du berettiget til at tilbagebetale lånet og den 
påløbne rente i perioden, forudsat at du har meddelt 
det til banken. En sådan førtidig betaling vil fritage 
Banken for enhver forpligtelse i henhold til din i dette 
tilfælde gældende rammeaftale med banken.  
 

Valg af valuta  
Du ønsker at omlægge dit lån: 
Du kan få lånet omlagt til en anden frit konvertibel 
valuta for den kommende renteperiode end den, lånet 
på det givne tidspunkt er udestående i, hvis du 
anmoder Banken om det senest tre bankdage før 
begyndelsen af en ny renteperiode.  
 
Hvis Banken ikke kan imødekomme dit valg af valuta, 
skal banken give dig et varsel på mindst 2 bankdage 
før begyndelsen af en ny rente periode.  
Dette sker, hvis den ønskede valuta ikke kan optages, 
eller hvis Banken af andre årsager ikke samtykker i at 
yde lånet i den valuta, du ønsker.  
Lånet skal i så fald fortsætte i den valuta, som det på 
det givne tidspunkt er udestående i, eller der skal 
indgås en aftale mellem dig og banken om at omlægge 
lånet til en anden frit konvertibel valuta, der kan 
optages på Eurointerbankmarkedet.  
 
Generelle bestemmelser 
På ethvert givet tidspunkt kan lånet kun være 
udestående i en valuta, med mindre andet er aftalt 
mellem dig og Banken.  

 
Hvis Banken omlægger lånet til en anden valuta, skal 
en sådan omlægning udføres på den måde, som er 
beskrevet under punkt 12: Ændring af hovedstol.  
 
Når et lån omlægges til en anden valuta i henhold til 
de ovennævnte bestemmelser, er du ansvarlig for, at 
alle dokumenter vedrørende sikkerhedsstillelse for 
lånet, omlægges tilsvarende, hvis det er nødvendigt. 
Alle omkostninger i denne forbindelse afholdes af dig 
som kunde.  
 
Risici ved valutalån  
Du gøres hermed opmærksom på, at optagelse af lån i 
fremmed valuta kan være behæftet med betydelige 
risici. Værdien af forretningen påvirkes blandt andet af 
kurs- og renteudsving på de finansielle markeder.  
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