
Rentesatser – Indlån – Privatkunder 
(indlånsmidler for privatkunder som ikke har erhvervs- eller foreningsformål) 

 
 

pr. 1. august 2021 
 
 

Regler for tilskrivning af negativ rente. 
 
 

Privatkunder med NEM-konto 
Af dit samlede indlån, på tværs af alle dine konti i Sparekassen, er renten 0,00 % p.a. for indestående til og med kr. 

100.000. Af indestående over kr. 100.000* beregner vi en negativ rente på 0,60 % p.a. 

 

På ratepensions-, kapitalpensions-, aldersopsparings- og selvpensionskonto er renten 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 0,00 % 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 under 18 år 
Kunder under 18 år er fritaget for at betale negative indlånsrenter. 
 
*Har du en fælleskonto med din ægtefælle/samlever på f.eks. kr. 100.000, medregnes kr. 50.000 i dit indlån og kr. 50.000 
i din ægtefælles/samleveres indlån. 
 
 
 

 

Løn- og anfordringskonti 

Kontotype 
Nominel rente i procent p.a. 

Bemærkninger 
Laveste Højeste 

3 x løn -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Basal betalingskonto -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Basal indlånskonto -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Budgetkonto -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Garantlønkonto -0,60 0,00 

For at opnå garantfordele kræves 
garantkapital. 
 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Ud i Livet  -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Opsparingskonti 

Kontotype 
Nominel rente i procent p.a. 

Bemærkninger 
Laveste Højeste 



Garantkonto -0,60 0,00 

For at opnå garantfordele kræves 
garantkapital. 
 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Spar Op konto -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Børneprodukter 

Kontotype 
Nominel rente i procent p.a. 

Bemærkninger 
Laveste Højeste 

Barnebarnsopsparing 0,00 0,00  

Børneopsparing 0,00 0,00 
Skal senest oprettes inden udgangen af det 
kalenderår, hvor barnet bliver 14 år. 

Mine Penge 0,00 0,00 Kun til personer under 18 år. 

Pensionskonti 

Kontotype 
Nominel rente i procent p.a. 

Bemærkninger 
Laveste Højeste 

Aldersopsparing -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Kapitalpension -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Ratepension -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Selvpension -0,60 0,00 
Se ovenstående regler for tilskrivning af 
negativ rente. 

Konti der er friholdt for negativ rente 

Kontotype 
Nominel rente i procent p.a. 

Bemærkninger 
Laveste Højeste 

Indekskonti 0,00 0,00  

Alle rentesatser er variable. 
 
 

 
 

          

    Sparekassen Balling 
 


