
 

 

 

 

 

 

Renteændring 
I lighed med de fleste danske pengeinstitutter indfører Sparekassen negativ indlånsrente for privat- og 

erhvervskunder. Baggrunden for renteændringen er det vedvarende historisk lave renteniveau, der har 

betydet, at Sparekassen i flere år har betalt for at placere overskydende likviditet i bl.a. Nationalbanken.   

Idet renteniveauet ikke ser ud til at ændre sig foreløbigt, ser vi os desværre nødsaget til, af 

forretningsmæssige årsager, at tilpasse os markedsvilkårene  

 

Privatkunder med NEM-konto 
Af dit samlede indlån, på tværs af alle dine konti i Sparekassen, er renten 0 % p.a. for indestående til og med 

kr. 500.000. Af indestående over kr. 500.000 beregner vi en negativ rente på 0,60 % p.a. 

 

På ratepensions-, kapitalpensions-, aldersopsparings- og selvpensionskonto får du 0 % p.a. i rente af de første 

kr. 25.000 pr. konto. Af saldoen over kr. 25.000 pr. konto betaler du en negativ rente på 0,60 % p.a.   

 

Privatkunder uden NEM-konto 
Har du ikke din NEM-konto hos os, betaler du en negativ rente på 0,60 % p.a. af alt dit indestående i 

Sparekassen. 

 

På ratepensions-, kapitalpensions-, aldersopsparings- og selvpensionskonto får du 0 % p.a. i rente af de første 

kr. 25.000 pr. konto. Af saldoen over kr. 25.000 pr. konto betaler du en negativ rente på 0,60 % p.a.   

 

Renteændringen for privatkunder indføres med virkning fra 15. maj 2020. 

 

Renten, der er fradragsberettiget, tilskrives kvartalsvis. 

 

Privatkunder under 18 år 
 

For kunder under 18 år, beregnes der ikke negative renter. 

 

Erhvervs- og foreningskunder 
Af dit samlede indlån, på tværs af alle dine konti i Sparekassen, vil renten være 0 % p.a. for indestående op 

til kr. 100.000. For indestående over kr. 100.000 beregnes en negativ rente på 0,60 % p.a.. 

 

Renten tilskrives kvartårlig. 

 

Renteændringen for erhvervs- og foreningskunder indføres med virkning fra 15. april 2020. 

 

Dine muligheder 
Hvis du har penge stående – i form af pensionsopsparing eller frie midler - der bliver omfattet af negative 

renter, og som du ikke skal bruge her og nu, vil vi anbefale, at du overvejer, om investering af midlerne er en 

god idé for dig. Din rådgiver står naturligvis til rådighed for individuel rådgivning. Og det gælder 

selvfølgelig også, selvom du ikke er berørt af ovennævnte ændring. 

 

 

 


