
Vigtig information 

 

Funktionalitet, oplysninger på og ansvarsbegrænsning ved anvendelsen af KommuneKredits 

hjemmeside og web-miljøer 

Oplysninger på KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer er alene til orientering. Oplysningerne kan 

ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om optagelse af, salg eller køb af 

KommuneKredits produkter og ydelser. 

 

Oplysningerne på KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer er publiceret af KommuneKredit bl.a. på 

baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der på tidspunktet for publiceringen anses for troværdige, 

men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.  

 

KommuneKredit har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på 

KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette 

og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og/eller udeladelser. KommuneKredit er heller ikke ansvarlig 

for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer. 

Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på KommuneKredits hjemmeside og web-

miljøer eller frembragt ved hjælp af værktøjer og/eller regnemodeller på samme kan ikke betragtes som 

anbefalinger eller rådgivning af juridisk, budget-, regnskabs-, eller skattemæssig karakter uanset, 

hvordan sådanne oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater anvendes. De nævnte oplysninger 

mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger om at optage eller omlægge lån, som 

investeringsanbefalinger eller opfordring til at investere eller indgå andre former for transaktioner. 

KommuneKredit kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner - eller mangel på 

samme - på baggrund af ovennævnte. 

 

En kunde er altid selv ansvarlig for den økonomiske konsekvens af de beregninger, der foretages ved 

hjælp af værktøjer og/eller regnemodeller på KommuneKredits hjemmeside eller web-miljøer. Hverken 

budget, omlægnings-, afkastberegninger eller lånedata er udtryk for nogen garanti for fremtidige 

resultater.  

 

 

Kursinformation 

 

Kurser, rentesatser, evt. bidrag og evt. beløbsbegrænsninger, der publiceres og/eller anvendes på 

KommuneKredits hjemmeside og web-miljøer, er alene til orientering og indikation, medmindre andet er 

udtrykkeligt angivet. Sådanne kurser mv. er ikke nødvendigvis de samme som ville gælde for nye lån, 

andre former for transaktioner eller eksisterende produkter eller positioner. Brugere skal altid kontrollere 

gældende kurser mv., før en transaktion gennemføres. Oplysning om gældende kurser mv. kan fås ved 

henvendelse til KommuneKredit.  


