Opsigelse af lån
Jyske Realkredit A/S
Servicecenter Lyngby
Produktadministrationen
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby

Ejendomsnr.:

Kan fremsendes til prodadm@jyskerealkredit.dk

Låneoplysninger
Matrikelbetegnelse

Beliggenhed

Låntager(e):

Opsigelse
Følgende lån opsiges hermed til kontant indfrielse af obligationsrestgælden til den tidligst mulige betalingsdag i overensstemmelse med det
på bagsiden anførte opsigelsesvarsel:
Lånnr.

Hovedstol

Beløb
Udfyldes kun hvis lånet skal delopsiges.
Angiv nedbringelsesbeløbet.

Bekræftelsen på opsigelsen sendes til
PI-regnr.

Reference

Navn

Adresse

Postadresse

Underskrift af alle låntagere eller fuldmagtshaver
Dato

Dato

Underskrift

Underskrift

Evt. stempel

Evt. stempel

Vejledning, se side 2
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Sådan udfyldes formularen
Opsigelse af lån
Bemærk
Denne formular kan kun bruges til opsigelse af lån,der er baseret
på konverterbare obligationer.
Når lånet er opsagt, kan det ikke indfries ved indlevering af
obligationer. Ønskes lånet indfriet før den dato til hvilken, det
er opsagt, kan dette ske ved straksindfrielse med differencerente.
Oplysninger om ejendomsnr., matr.betegnelse, beliggenhed,
lånnr. og hovedstol fremgår af terminsopkrævningen eller årsopgørelsen. Af årsopgørelsen fremgår tillige fondskode/r.
Opsigelsesvarsel
Lån med 4 obligationsterminer (1.1, 1.4, 1.7, 1.10) skal opsiges
mindst 2 måneder før betalingsdagen, se nedenfor.
Lån med 2 obligationsterminer (1.4, 1.10) skal opsiges mindst 5
måneder før betalingsdagen, se nedenfor.
Betalingsdagen er hverdagen (ekskl. lørdag) før den pågældende
obligationstermin og vil dermed være den samme som sidste
rettidige betalingsdag for en terminsydelse, der forfalder i måneden før obligationsterminen.
Opsigelsen skal være modtaget i Jyske Realkredit den sidste
hverdag (ekskl. lørdag) i den måned, der svarer til ovennævnte
frist. F.eks. skal Jyske Realkredit have modtaget opsigelsen af et
lån med 4 obligationsterminer senest den sidste hverdag (ekskl.
lørdag) i april, hvis lånet ønskes opsagt til indfrielse i juni.
(Bemærk, at for lån i Husejernes Kreditkasse er opsigelsesvarslet 5 måneder til betalingsdagen, som normalt er den sidste
hverdag (ekskl. lørdag) i juni og december).

Underskrift
Opsigelsen er kun gyldig, såfremt den er behørigt underskrevet.
Er der flere låntagere, skal samtlige låntagere underskrive. Hvis
låntager er et selskab eller en forening mv., skal tegningsudskrift
altid vedlægges.
Hvis et lån opsiges i henhold til fuldmagt, skal fuldmagten indleveres sammen med opsigelsen.
Underskrives opsigelsen af et pengeinstitut forudsættes det, at
pengeinstituttet har fuldmagt til at opsige lånet, og at opsigelsen
er underskrevet i overensstemmelse med pengeinstituttets tegningsregler.
Annullering af opsigelse
Opsigelser kan kun annulleres, hvis skriftlig anmodning herom er
modtaget i Jyske Realkredit senest den dag, der gælder for modtagelse af en opsigelse. Ved annullation gælder samme formkrav
som ved opsigelsen.
Oplysninger i øvrigt
Opsigelser kan fremsendes som almindeligt brev eller via mail til
prodadm@jyskerealkredit.dk. Anvendes mail er det ikke nødvendigt at fremsende originalopsigelsen.
Når Jyske Realkredit har modtaget en korrekt udfyldt og underskrevet opsigelse, sender Jyske Realkredit en skriftlig bekræftelse, der indeholder oplysninger om det beløb, der skal betales,
og om betalingsdagen.
Stilles der betingelser for opsigelsen, vil denne blive betragtet
som ugyldig, og opsigelsen vil blive returneret.
Opsigelsesformularen må ikke påføres meddelelser eller lignende
til andre afdelinger i Jyske Realkredit.
Opsigelse af lån er gratis, men Jyske Realkredit beregner sig i
forbindelse med afregning af selve indfrielsen et gebyr pr. lån.
Afregningsgebyret vil blive opkrævet sammen med indfrielsesbeløbet.
De terminsydelser, der forfalder, før lånet er indfriet,skal betales
på normal vis uafhængig af opsigelsen.
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