
 
Santander Consumer Bank har besluttet at ændre sine rentebetingelser for leasingaftaler 
for privat- og erhvervskunder pr. 1. januar 2023.  
 

Rentebetingelser for leasingaftaler gældende til og med 31. december 2022 
 
Renter tilskrives kontoen bagud en gang om måneden. Debitorrenten beregnes på grundlag af det aktuelle 
skyldige beløb og er dag til dag rente. Indbetalinger tilskrives kontoen 1. bankdag efter modtagelsen. 
Udbetalinger fra kontoen posteres samme dag, som de foretages. Står der i en periode et beløb på kontoen i 
din favør, forrentes dette tilgodehavende ikke. 
 
Den aftalte debitorrentesats samt hvorvidt den er aftalt til at være fast eller variabel står på din kontrakt. Hvis 
din rente er fast, foretages der ingen renteændringer i lånets løbetid. 
 
Hvis din rente er variabel, består den af 2 sammenlagte dele. Én del udgør den af Santander Consumer 
Bank beregnede gennemsnitlige 3-måneders CIBOR-rente (Copenhagen InterBank Offered Rate) og én del 
udgør et rentetillæg, som er fastsat af Santander Consumer Bank. Tilsammen udgør disse den aftalte rente 
på dit lån. 
 
Den gennemsnitlige CIBOR-rente beregnes af Santander Consumer Bank som gennemsnitsrenten af 
følgende perioder: Dec-Feb / Mar-Maj / Jun-Aug / Sep-Nov. Santander Consumer Bank regulerer renten på 
grundlag af udviklingen i den offentliggjorte CIBOR-rentesats og på baggrund af den af Santander Consumer 
Bank senest beregnede gennemsnitsrente. Regulering sker hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 
Hvis ændringen i den gennemsnitlige CIBOR-rentesats er på under +/- 0,25 % foretager Santander 
Consumer Bank ingen regulering. Hvis den gennemsnitlige 3-måneders CIBOR-Rentesats er negativ, 
sættes den del af din rente, der reguleres i henhold til CIBOR-rentesatsen til 0 %. 
 
Bortfalder CIBOR - eller mister den sin betydning, som rentereguleringsfaktor/ markedsrenteindikator, er 
Santander Consumer Bank berettiget til uden varsel at vælge en anden referencerente, der er repræsentativ 
for markedsrenten med deraf følgende ændringer. Santander Consumer Bank kan uden varsel ændre 
renten, hvis ændringen sker til din fordel. Hvis ændringen ikke er til din fordel gælder følgende: Santander 
Consumer Bank kan uden varsel ændre renten, hvis det er begrundet i udefrakommende forhold, som 
Santander Consumer Bank ikke har indflydelse på. Det kan f.eks. være a) Penge- eller kreditpolitiske 
ændringer i ind eller udland som påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for 
banken, eller b) hvis der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og 
obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for banken. 
 
Santander Consumer Bank kan med en måneds varsel ændre rentesatsen, hvis ændringen skyldes  
markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder men ikke begrænset til 
risikomæssige, omkostningsmæssige- eller lovmæssige forhold f.eks. (ikke udtømmende): Hvis der sker 
stigning i vores fundingomkostninger; hvis der over en længere periode er en ubalance mellem 
markedsrenter; hvis vi pålægges øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav; hvis vores kreditrisiko øges; 
hvis vores omkostningsniveau stiger, herunder hvis der sker stigning i bidrag til garantiordninger eller hvis 
der sker lovændringer eller ændringer i retspraksis og praksis hos klagenævn eller myndigheder; hvis vores 
operationelle risiko øges; stigning i omkostninger grundet bedre brug af vores ressourcer og kapacitet eller 
andre forretningsmæssige hensyn der er uafhængig af udviklingen i det almindelige renteniveau; hvis der 
sker ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken. 
 
På santanderconsumer.dk kan du altid finde den seneste oversigt over gebyrer og priser, og information om 
rentetilskrivning og ændringer heraf. 
 
Hvis vi regulerer renten, kan Santander Consumer Bank vælge at fastholde løbetiden på lånet ved at ændre 
størrelsen af de månedlige ydelser. Dette vil fremgå af den første opkrævning efter en evt. renteregulering. 
 

 



 
Rentebetingelser for leasingaftaler gældende pr. 1. januar 2023 
 
Renter på lån og kreditter (debitrente) 
På santanderconsumer.dk kan du altid finde den seneste oversigt over udvalgte gebyrer og priser. Øvrige 
gebyrer og priser oplyses ved henvendelse til Santander Consumer Bank. 
 
Renten beregnes på grundlag af det aktuelle skyldige beløb og er dag til dag rente. 
Renter tilskrives kontoen bagud (ultimo) en gang om måneden.  
 
Indbetalinger tilskrives kontoen 1. bankdag efter modtagelsen. 
Udbetalinger fratrækkes kontoen samme dag, som udbetaling sker. 
Beløb på kontoen i din favør forrentes ikke. 
 
Fast rente 
Har du aftalt en fast rentesats eller andre særlige former for rentebetingelser eller rentesatser, vil Santander 
Consumer Banks adgang ret til at ændre dem stå direkte i aftalen med banken. 
 
Variabel rente 
Er renten på aftalen variabel, består renten af to dele, der tilsammen udgør den aftalte rente på aftalen. 
 
a. CIBOR (Copenhagen InterBank Offered Rate) 
CIBOR renten offentliggøres pt. af DFBF (Danish Financial Benchmark Facility ApS). 
Såfremt CIBOR bortfalder eller mister den sin betydning, som rentereguleringsfaktor/ markedsrenteindikator, 
er Santander Consumer Bank berettiget til uden varsel at vælge en anden referencerente, der er 
repræsentativ for markedsrenten med deraf følgende ændringer. 
 
Den ene del af renten fastsættes på baggrund af CIBOR 3 måneders renten (Fixing Rate) offentliggjort af 
DFBF den sidste bankdag i månederne februar, april, juni, august, oktober og december, og får virkning fra 
den næstkommende måned.  
Det betyder, at den CIBOR baserede del af renten reguleres hver anden måned, og at rentesatsen, der 
fastsættes f.eks. den 31. oktober, får virkning fra den 1. december. 
 
Ændringer i den CIBOR baserede del af renten fremgår på fakturaen, som udsendes i måneden efter at 
renten er reguleret.  
 
Hvis ændringen i CIBOR 3 måneders renten er under +/- 0,10 % siden seneste gennemførte regulering, 
foretager Santander Consumer Bank ingen regulering. 
Det betyder, at hvis CIBOR 3 måneders renten f.eks. er steget med 0,35% den 30. juni siden 30. april, vil 
renteændringen fremgå af fakturaen, der udsendes i juli måned og finde anvendelse fra 1. august. 
Hvis CIBOR 3 måneders renten derimod er faldet med 0,09% den 30. juli siden 30. april, vil renten alene 
falde, såfremt CIBOR 3 måneders renten samlet er faldet med mere end 0,10% siden seneste regulering, 
hvilket kan ligge mere end to måneder forud for rentefastsættelsen. 
 
Hvis CIBOR 3 måneders renten er negativ på den sidste bankdag i de måneder renten fastsættes, vil den 
CIBOR baserede del af renten være 0% i den følgende periode. 
 
Såfremt CIBOR 3 måneders renten mellem to rentereguleringer på den sidste bankdag i en måned er steget 
mere end 0,50% siden seneste regulering af den CIBOR baserede del af den variable rente, er Santander 
Consumer Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at gennemføre en ekstraordinær ændring af den CIBOR 
baserede del af den variable rente. Renteændringen vil have virkning fra næstkommende måned. 
 
b. Rentetillæg  
Den anden del af renten udgøres af et rentetillæg, som er fastsat af Santander Consumer Bank. 
 
Santander Consumer Bank kan uden varsel ændre rentetillægget, hvis ændringen er til kundens fordel.  
 
Hvis ændringen ikke er til kundens fordel gælder følgende:  
 



 
Santander Consumer Bank kan uden varsel ændre rentetillægget, hvis det er begrundet i udefrakommende 
forhold, som Santander Consumer Bank ikke har indflydelse på.  
Det kan f.eks. (ikke udtømmende) være;  

a) Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind eller udland som påvirker det almindelige renteniveau på 
en måde, der har betydning for banken, eller  

b) b) hvis der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og 
obligationsmarkederne på en måde, der har betydning for banken.  

 
Santander Consumer Bank kan med en måneds varsel ændre rentetillægget, hvis ændringen skyldes 
markeds-, indtjenings- eller konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, herunder men ikke begrænset til 
risikomæssige, omkostningsmæssige- eller lovmæssige forhold f.eks. (ikke udtømmende)  

• hvis der sker stigning i bankens fundingomkostninger;  
• hvis der over en længere periode er en ubalance mellem markedsrenter;  
• hvis banken pålægges øgede solvens-, kapital- eller likviditetskrav;  
• hvis bankens kreditrisiko øges;  
• hvis bankens omkostningsniveau stiger, herunder hvis der sker stigning i bidrag til garantiordninger 

eller hvis der sker lovændringer eller ændringer i retspraksis og praksis hos klagenævn eller 
myndigheder;  

• hvis bankens operationelle risiko øges;  
• hvis bankens omkostninger stiger grundet ændret brug af bankens ressourcer og kapacitet eller 

andre forretningsmæssige hensyn, der er uafhængige af udviklingen i det almindelige renteniveau;  
• hvis der sker ændringer i skatter og afgifter, der har betydning for banken. 

 
Løbetid og ydelsernes størrelse 
Hvis renten ændrer sig, uanset årsag, kan Santander Consumer Bank vælge at fastholde løbetiden på 
aftalen ved at ændre størrelsen af de månedlige ydelser. Såfremt der ikke ændres på størrelsen af de 
månedlige ydelser, vil aftalens løbetid blive forlænget. Ændringerne vil fremgå af den første opkrævning efter 
rentereguleringen.  
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