Råd til bilen
– Mere bil med den rigtige finansiering
Det er tit den lidt større model, som
er mest spændende
Uanset om det er en ny eller en brugt bil, du
har fået øje på, så hjælper Jyske Finans dig
med finansieringen. Og oftest kan du få den
bil, du ikke troede, du havde råd til.

Når du har valgt bilen og eventuelt ekstraudstyr, så regner forhandleren ydelsen ud til dig.
Et tilbud koster ikke noget. Og i mange tilfælde kan forhandleren bevilge finansieringen på
stedet, så du kan underskrive købekontrakten
sammen med slutsedlen. Nemt og hurtigt.

Er du til fast rente?

Hos Jyske Finans kan du vælge en konkurrencedygtig fast rente, som typisk giver en
lidt dyrere ydelse end variabel rente. Med fast
rente er du til gengæld sikker på, at du sidder
for præcis den samme ydelse i hele lånets
løbetid. Du ved også, at lånet er færdigbetalt
den dag, der står i købekontrakten, præcis
som lån med variabel rente. Det er den budgetsikre løsning.

Foretrækker du variabel rente?

Vælger du lån med variabel rente, er du også
i gode hænder. Jyske Finans ændrer den variable rente efter renten på rentemarkedet – i
daglig tale kaldet Cibor. Det er den rente, som
bankerne betaler, når de låner penge på det
globale pengemarked. Du kan følge udviklingen i Cibor på finanssiderne i avisen eller på
www.nationalbanken.dk
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Skift bil igen, når du vil!

Det vigtigste ved en bilfinansiering er, at du
kan skifte bilen ud igen, når du har lyst. Hvis
der er en god friværdi i bilen – bilens værdi er
højere end restgælden – så har du friheden til
at skifte bil, når du vil, uden at skyde ekstra
kontanter i købet.
Det er en af grundene til, at der altid skal
udbetales mindst 21% af bilens pris. Desuden
vil det være fornuftigt, at løbetiden afpasses,
så lånet som minimum nedbringes i takt med
værdiforringelsen af bilen. Faktisk er det en
god ide at afdrage lånet lidt hurtigere, end
bilens værdi falder – så er der også til udbetalingen næste gang.

Luft i budgettet

Jul og sommerferie er perioder, der har det
med at blive lidt dyrere end budgetteret.
Derfor har Jyske Finans udviklet en låneform,
hvor du kan få to betalingsfrie måneder om
året.
Til gengæld betaler du en lidt højere ydelse de
andre måneder, så lånet bliver betalt færdigt
som planlagt. På den måde kan du holde jul
og sommerferie med god samvittighed.
Er der andre perioder, du hellere vil holde
ydelsesfrie, så kan du frit vælge – det skal
bare være de samme to måneder hvert år.
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