
I forbindelse med formidling af lån fra Totalkre-
dit modtager sparekassen en formidlingspro-
vision på 3.275 kr. fra Totalkredit. Sparekassen 
aflønnes derudover løbende for servicering af 
lånet og tabsafdækning.  

Når sparekassen rådgiver dig, er der tale om 
vejledninger og anbefalinger på baggrund af 
de oplysninger, som du giver os.   

Hvilke oplysninger det er nødvendigt for os at 
få afhænger af, hvilke produkter du efterspør-
ger.  Ved rådgivning tager vi altid udgangs-
punkt i dine behov og din finansielle situation.  

Vi træffer ikke beslutningen for dig, men giver 
dig et beslutningsgrundlag, så du kan træffe 
beslutningen ud fra egne præmisser og præ-
ferencer. 
 
Din rådgiver i sparekassen modtager ikke 
særligt  vederlag som følge af den  
konkrete rådgivning, og ingen medarbejdere i 
sparekassen er provisionslønnede, men spa-
rekassen modtager i nogle tilfælde provision 

Sparekassen som boligkreditformidler

Oplysninger om sparekassen  
som boligkreditformidler og rådgiver  

Sparekassen som rådgiver

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | CVR nr. 36 53 21 30 | Isefjords Alle 5 | 4300 Holbæk
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har tilladelse som pengeinstitut (FT-nr.0522) og er undergivet tilsyn af Finanstilsynet 

Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

eller andet vederlag fra samarbejdspartnere.  
 
Sparekassens samarbejdspartnere kan ses 
på sparekassens hjemmeside under samar-
bejspartnere, ligesom du altid på forespørgsel 
kan få oplyst, hvilke provisioner eller andet 
vederlag sparekassen eventuelt modtager  fra  
samarbejdspartnere.
 
Sparekassens rådgivning omfatter kun de 
produkter, som sparekassen og vores samar-
bejdspartnere udbyder og kan således ikke 
betegnes som uafhængig.
 
Sparekassen yder ikke rådgivningstjenester, 
dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen 
af boligkreditaftalen og sparekassens øvrige 
aktiviteter. 

I forbindelse med formidling af lån fra DLR 
Kredit modtager sparekassen en formidlings-
provision på 50 % af stiftelsesprovisionen, 
dog minimum 750 kr. Sparekassen aflønnes 
derudover løbende for servicering af lånet og 
tabsafdækning.  

Som boligkreditformidler samarbejder sparekassen med Totalkredit og DLR Kredit.

Få mere at vide om sparekassen samt oplysninger om forretningsbetingelser, vilkår og klagevejledning på hjemmesiden.


