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Hvad er Blå Opsparing? 

Blå Opsparing er en opsparingskonto med en 

attraktiv rente til dig, der bliver konfirmeret el-

ler nonfirmeret i 2017.  

 

Renten er 4 procent i en aftaleperiode på 12 

måneder. Dvs., at renten som udgangspunkt 

udbetales, når de 12 måneder er gået.  

Blå Opsparing kan oprettes i perioden fra den 

10. april til og med den 31. juli 2017. 

 

Hvor meget kan du sætte ind på kontoen?  

Du kan sætte mellem 5.000 og 25.000 kr. ind 

på kontoen. Kontoen kan ikke bruges til pensi-

onsmidler og lignende. 

 

Hvem kan oprette Blå Opsparing? 

Alle under 18 år, som konfirmeres eller nonfir-

meres i 2017, kan oprette en Blå Opsparing.  

 

Hvordan sætter du penge ind? 

Du kan oprette og indbetale på kontoen i alle vo-

res afdelinger. Husk at tage dine forældre med, 

og at medbringe legitimation, hvis du eller dine 

forældre ikke er kunder i Danske Bank i forvejen. 

Du skal medbringe det gule sundhedskort plus 

dåbs- eller navneattest. Dine forældre skal 

medbringe pas eller kørekort plus det gule 

sundhedskort. Det gælder kun, hvis I ikke er 

kunder i Danske Bank i forvejen. 

 

Du kan ikke sætte penge ind via pengeautoma-

ter eller Danske Netbank, og der kan heller ikke 

tilknyttes kort, checkhæfte eller bankbog. 

 

Hvad koster Blå Opsparing? 

Det koster ikke noget at oprette og have en Blå 

Opsparing.  

 

Kan pengene hæves i aftaleperioden? 

I princippet kan du hæve pengene til hver en 

tid. Men hvis du hæver fra kontoen, inden de 

12 måneder er gået, ophæves aftalen helt. Så 

det er en rigtig god ide at lade pengene stå i 

hele aftaleperioden.  

 

Du skal dog ikke betale dekort, hvis du hæver 

pengene. Dekort er navnet på det gebyr, der 

skal betales, hvis man hæver fra en opspa-

ringskonto før det aftalte tidspunkt. 

Hvordan beregner og tilskriver vi rente? 

Renten er fast i aftaleperioden. Vi tilskriver 

rente hvert år pr. den sidste bankdag, og/eller 

når aftaleperioden udløber og/eller ved afta-

lens fuldstændige opsigelse. 

 

Hvad sker der, når aftaleperioden udløber? 

Når aftaleperioden udløber, ændres kontoen til 

en Danske Indlån eller en tilsvarende konto-

form. Herefter forrentes kontoen efter de vil-

kår, der gælder for denne kontoform. 

 

Hvilke andre vilkår er der? 

Garantifonden for indskydere og investorer 

dækker indskud i en bank med op til i alt 

100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. 

 

Ud over disse vilkår gælder også Danske Banks 

Almindelige forretningsbetingelser – forbru-

gere. Du kan altid få en kopi i vores afdelinger, 

eller finde dem på www.danskebank.dk/vilkaar. 

 

Tillykke med dagen! Vi glæder os til at se dig og 

dine forældre. 


