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Inledning 

Danske Finans är Danske Banks finansbolagsverk-

samhet i Sverige och erbjuder, i kombination med kva-

lificerad service och rådgivning baserat på grundläg-

gande branschkännedom, kostnadseffektiva och kon-

kurrenskraftiga finansieringslösningar. Verksamhe-

ten innefattar områdena Bilfinansiering, Objektsfi-

nansiering, Fakturafinansiering och Leverantörssam-

arbeten. 

 

Båtkredit 

Vår ambition är att du ska få besked om krediten 

inom 24 timmar. Kreditformen är avbetalning mot 

konsument och den enda säkerhet vi behöver är som 

regel objektet. Du väljer själv båtmodell och utrust-

ning och du förhandlar med din båthandlare om pris, 

leveranstidpunkt osv. Precis som vid ett kontantköp. 

När du är nöjd med affären kontaktar du oss för hjälp 

med avtal, därefter tar vi hand om betalningen – en-

kelt och bekvämt. 

 

Avtalstiden 

Du väljer själv avtalstid, men den får inte överstiga 

180 månader. För en begagnad båt bör krediten vara 

återbetald innan båten är 20 år. Krediten kan läggas 

upp så att den följer båtens värdeminskning. 

 

Kontantinsatsen 

Din egen insats ska enligt lag vara minst 20%. Den 

kan betalas kontant eller via inbytesobjekt. 

 

Räntan 

Räntan är rörlig och avdragsgill i din deklaration. 

 

Säkerhet 

Båten lämnas som säkerhet för krediten. Därmed be-

höver du inte ta ut andra säkerheter som pant för 

krediten, t ex din fastighet. Därmed sparar du det ut-

rymmet om du senare har lånebehov. 

 

Flexibla villkor 

Du kan när som helst lösa krediten i sin helhet eller 

göra extraamorteringar utan avgift. Enda reservatio-

nen är att du inte får sälja båten utan att lösa kredi-

ten. 

 

Betalning 

Varje månad får du en betalningsavi från oss. 

Du betalar enkelt via bankgiro. Vill du ha det ännu be-

kvämare kan du betala med Autogiro. Då förs pengar-

na automatiskt över från ditt bankkonto till oss på för-

fallodagen. 

 

Krediten läggs upp som ett annuitetslån. Det innebär 

att månadsbetalningen är lika stor varje gång (amor-

tering inkl ränta). Vid ränteförändring ändras må-

nadskostnaden och löptiden bibehålls. Räntedelen av 

månadskostnaden är större i början än i slutet av pe-

rioden. 

 

Försäkring 

Det åligger ägaren att hålla båten helförsäkrat under 

hela kreditens löptid. 

 

Ansökan 

Ansökan kan du enkelt göra online via bankens hem-

sida www.danskebank.se. Du hittar både information 

om Båtkredit samt ansökan genom att klicka på Pri-

vat/Lån/Båtkredit. 

 

Mer information 

För mer information är du välkommen att gå in på 

www.danskebank.se/danskefinans eller kontakta oss 

på telefon 0752-48 40 00. 

 

http://www.danskebank.se/
http://www.danskebank.se/danskefinans

