
Kviklån 

Ansøgning og gældsbrev 

Aflever udfyldt skema i nærmeste GrønlandsBANK-filial, eller scan blanketten og send til banken@banken.gl. 
Du modtager ikke besked, hvis din låneansøgning ikke bliver godkendt. Hvis din låneansøgning godkendes, bliver det 
ansøgte beløb overført til din konto senest dagen efter du har afleveret din låneansøgning. 

Ydelse pr. måned 10.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr. 25.000 kr. 

12 ydelser x x x 2.335 kr. 

18 ydelser x x 1.310 kr. 1.635 kr. 

24 ydelser x 775 kr. 1.030 kr. 1.290 kr. 

30 ydelser 431 640 kr. 865 kr. 1.085 kr. 

CPR nr. ______________________________ 

Navn ______________________________  

Adresse ______________________________ 

Postnr./By_____________________________ 

Telefon/mobil__________________________ 

Email ______________________________ 

Erkender herved at skylde Grønlandsbanken kr. 
_________________ (det lånte beløb). Lånet 
tilbagebetales med _______ ydelser på hver kr. 
_________________, forudsat uændret rentesats. 
Ydelserne forfalder til betaling ultimo i hver måned, 
første gang ved næste måneds ultimo efter lånets 
effektuering. Det lånte beløb fratrækkes 
etableringsomkostninger på 1.000 kr. Restbeløb 
indsættes på nedenfor angivet konto. 

Ved renteændringer er GrønlandsBANKEN berettiget, 
men ikke forpligtet til at vælge, at ændre ydelsernes 
størrelse, således at løbetiden fastholdes. Såfremt 
ydelsen ikke ændres ved renteændringer, vil antallet 
af ydelser kunne blive formindsket eller forhøjet i 
forhold til det aftalte antal. 

GrønlandsBANKEN hæver forfaldne ydelser på 
kontonr. 6471-________________. 

(sæt X)  Jeg har et Kviklån i forvejen som jeg indfrier 
med nyt Kviklån. 

Det lånte beløb forrentes fra afregningsdagen med 
den af GrønlandsBANKEN til hver tid fastsatte rente, 
for tiden 21,250% p.a. Renten beregnes kvartalsvis 
bagud hver ultimo og tillægges det skyldige beløb. 
Rentesatsen kan ændres af GrønlandsBANKEN i 
overensstemmelse med GrønlandsBANKENs 
”almindelige forretningsbetingelser”.

Jeg ønsker at afdrage lånet hver 14. dag (sæt X)  

Jeg ønsker at afdrage lånet månedsvis (sæt X)  

Næste lønudbetaling er den (dato)_____________ 

Debitor har ret til, når som helst og uden varsel, at opsige 
gældsbrevet mod betaling af det skyldige beløb, herunder 
påløbne renter og omkostninger. GrønlandsBANKEN har 
ret til at opsige gældsbrevet med 3 måneders varsel og 
forlange det skyldige beløb, herunder påløbne renter og 
omkostninger, betalt. 

Dette gældbrev kan tjene som grundlag for tvangs-
fuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens § 598, stk. 1, nr. 6. 

Debitor er bekendt med og har modtaget 
GrønlandsBANKENs ”almindelige forretningsbetingelser 
for privatkunder”, som jeg accepterer som en del af 
gældsbrevets vilkår. 

__________________ 
Dato         

_________________________________________ 

Underskrift som Debitor 

Udfyldes af GrønlandsBANKEN 

Bev. af Bogf. dato 

________________________________________________ 

mailto:banken@banken.gl

