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Besvarelse af spørgsmål 200 alm. del stillet af udvalget den 14. april 

2016. 

 

Spørgsmål: 

I forlængelse af samråd i udvalget den 12. april 2016 bedes ministeren 

oplyse, hvornår Finanstilsynets omtalte granskning af Nykredit forventes 

afsluttet, ligesom ministeren anmodes om at oversende resultatet heraf til 

udvalget, når det foreligger. 

 

Svar: 

I forbindelse med samrådet den 12. april 2016 lovede jeg at oversende et 

statusnotat for, hvornår Finanstilsynets redegørelse forventes at være fær-

dig. Med besvarelsen af dette udvalgsspørgsmål har jeg således ligeledes 

imødekommet ønsket. 

 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har svaret følgende:   

 

”I midten af februar 2016 varslede Totalkredit over for sine kunder, at 

instituttet forhøjer bidragssatsen med virkning fra den 1. juli 2016. Fi-

nanstilsynet modtog på den baggrund en række klager fra Totalkredits 

kunder og besluttede herefter at anmode Totalkredit om en redegørelse. 

 

God skik bekendtgørelsens § 6, stk. 3 sikrer, at et realkreditinstitut kun 

kan ændre bidragssatsen, hvis det klart fremgår af låneaftalen, at det kan 

ske. Betingelserne for at ændre bidragssatsen skal endvidere være be-

skrevet på en sådan måde, at virksomheden ikke får en vilkårlig æn-

dringsadgang. 

 

Finanstilsynet er derfor ved at undersøge, om Totalkredits aftalegrundlag 

lever op til god skik bekendtgørelsens § 6, stk. 3.  

 

God skik bekendtgørelsens § 6, stk. 4 medfører, at ændringer af bidrag til 

ugunst for kunden ikke kan finde sted uden et forudgående varsel, der ikke 

må være kortere end 3 måneder. Varslet skal indeholde en begrundelse 

for ændringen.  
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Selve varslingen af bidragsstigningen skal sendes til kunden ved individu-

el kommunikation, inden ændringen får virkning. Dette kan fx ske ved et 

brev enten i fysisk form eller til kundens e-boks. Hvis kunden har ret til at 

opsige aftalen, skal dette fremgå af varslingen samt under hvilke betingel-

ser, kunden kan opsige aftalen. 

 

Finanstilsynet undersøger derfor, hvorvidt Totalkredit har efterlevet god 

skik bekendtgørelsens § 6, stk. 4 i forbindelse med sin undersøgelse af 

Totalkredits bidragsforhøjelser. 

 

Finanstilsynet forventer, at undersøgelsen vil være færdig i juni 2016.”  

 

Jeg vil sørge for, at udvalget bliver bekendt med resultatet af undersøgel-

sen, når det foreligger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

  

 


