RealRåds prisblad samt serviceniveau pr. 6. november 2018
Løbende kr./mdr. til RR

Kontingent

RealRådmodellen

Du får:
- Aktiv gældspleje: overvågning af dit realkreditlån
- RealRådmodellen
- Billigere obligationshandel
- Købsfinansiering & rådgivning
- Adgang til Accurat
- Arrangementer & foredrag
- Løbende gratis hjælp i rimeligt omfang

250,-

Oprettelse

Gebyr

Tinglysning

0,-

0,-

1.660,-

Pris
Købsfinansiering & rådgivning

Dit realkreditinstitut
Realkredit Danmark
Totalkredit
Totalkredit via Lån & Spar
Totalkredit via Totalbanken
Nykredit
Nordea

3.000,-

gratis hvis du bliver kunde i RealRåd

Gebyr v.
Gebyr
Ca. besparelse v. lån på
konvertering
medfinansieret i
3.000.000 kr *1
til RR
lånetilbuddet
8.500,Ja
6.000,- *2
Nej
8.500,Ja
8.500,Ca. 18.000 kr.*1
Ja
6.000,- *2
Nej
6.000,- *2
Nej

Bemærkninger
Der skal stemples
med 1,5%, hvis
der ikke eksisterer
et pantebrev
Du får:
- Grundlæggende viden om realkreditlån
- En gennemgang af dine finansieringsmuligheder
- 2nd opinion af dit finansieringstilbud, så du kan have ro i maven
- En attraktiv finansieringsmulighed formidlet af RealRåd

Overvågning

Bestilling af
lånetilbud

Gennemgang af
lånetilbud

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Delvist *3
Ja
Ja
Delvist *3
Delvist *3

Ja
Hvis indhentet *4
Ja
Ja
Hvis indhentet *4
Hvis indhentet *4

Kontakt ved
konverteringsmulighed
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

*1: RealRåd handler via fondsmægler til bedre kurser, hvilket giver en normal besparelse på ca. 0,3 point. Ved handel af både indfrielse og optagelse af lån, er det 0,3 X 2 X 3.000.000 = 18.000. RealRåd kan kun handle direkte i markedet
for Totalkredit, da de andre institutter ikke vil overføre obligationer.
Se videoen: https://realraad.dk/realraad-tilbyder/billigere-handel
*2: RealRåd kontakter dig, og forelægger en mulig konverteringssituation, hvorefter det er din opgave at handlen gennemføres igennem din bank.
*3: Du får besked når der skal bestilles lånetilbud, og så skal du selv sørge for at bestille det.
*4: Når du har modtaget tilbuddet, skal der mailes en kopi af dette til RealRåd hvorefter det vil blive gennemgået og lagt ind i Accurat.

RealRåd modtager fra Realkredit Danmark 4.500 kr. fast pr. gennemført omlægning. RealRåd modtager fra Danske Bank Roskilde 2.500 kr. pr. ny kunde.
RealRåd modtager fra Lån og Spar/Totalkreditkunder 5.000 kr. fast pr. gennemført omlægning. RealRåd modtager fra Lån og Spar 3.000 kr. for ny kunde samt 3.000 kr. hvis lånet også flyttes til Totalkredit.
RealRåd modtager 50 % af kurtagen på 0,2 %, 50 % af tinglysningsservicen på 5.000 kr. samt 2.500 kr. pr. mill for en ny kunde der overføres til Totalkredit via Totalbanken

