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       BETAL I RATER 
          DER PASSER 
  TIL DIN ØKONOMI 



Når du starter et projekt hos os, kan vi 
tilbyde nem delbetaling via Service Finans. 
DET ER NYT. OG DET ER NEMT.

Debitorrenten er fast og kun på 9,00 %, og der er ingen gebyrer
Med Service Finans kan du med få klik låne helt op til 300.000 kr. til en fast debitor-
rente på 9,00 %. Der er ingen gebyrer, og du skal ikke stille sikkerhed.

Hvis du fx låner 280.000 kr. koster det 4.998 kr. i 72 måneder. Det samlede kredit-
beløb er 280.000 kr., og de samlede kreditomkostninger er 79.891 kr. Så samlet er 
det et beløb på 359.891 kr. der skal betales tilbage. Lånet har en fast debitorrente 
på 9,00 % og ÅOP er 9,00 %. Beregningen af lånet forudsætter at betaling sker via 
Betalingsservice. Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet. Løbetiden på et Service 
Finans Lån kan være på 12-72 betalinger. Du kan når som helst indfri dit lån uden 
ekstra gebyr.

Læs mere om forudsætninger og udbetaling af pengene på www.servicefinans.dk. 
Her kan du også bruge låneberegneren og se, hvad et lån vil koste dig.

Hvad består dit lån af?
Service Finans er et lån fra Nordea Finans, som kan bruges til reparationer eller 
forbedringer af din ejendom. Det kan for eksempel være til et nyt badeværelse, 
renovering af dit køkken eller en ny overdækket terrasse.

Mulighederne er mange og helt op til dig. Lånet er ikke øremærket til et specifikt 
formål. Du skal heller ikke stille sikkerhed for lånet, som kan sammenlignes med 
et lån i din bank som for eksempel et forbrugslån.

Få lånet bevilget indenfor 24 timer - sådan gør du
Når vi er blevet enige om opgaven, får du tilsendt et tilbud på e-mail. I mailen 
er der et direkte link hvor du kan ansøge om lånet. Det tager kun 10 minutter, 
og du har svar indenfor 24 timer. Når du har ansøgt og er blevet godkendt til lånet, 
kan du sætte arbejdet i gang.

Service Finans er et samarbejde mellem Minuba, Lendme og Nordea Finans.

Minuba ApS, Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby.  
Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Alle 33, 2630 Tåstrup. 

Lendme, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby.


