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1. Kontoen kan oprettes af en person der er beslægtet 
med barnet i ret opstigende linje (forældre, adoptiv-
forældre, stedforældre, plejeforældre, bedsteforældre 
eller oldeforældre).  

2. Kontoen skal oprettes inden udgangen af det 
kalenderår, hvor barnet fylder 14 år.  

3. Bindingsperioden aftales ved oprettelsen af kontoen.  

4. Kontoen skal være bundet i minimum 7 år. Bindingen 
dog må tidligst udløbe ved barnets fyldte 14. år og må 
længst vare til og med udgangen af det kalenderår, 
hvori barnet fylder 21 år. (Se også punkt 10 og 11).  

5. Indeståendet på kontoen tilhører barnet .  

6. Der kan oprettes én børneopsparing pr. barn. Barnet 
må ikke have en børneopsparing i et andet penge-
institut i forvejen, eller tidligere have haft en 
børneopsparing, der er udbetalt.  

7. Det er opretter af kontoen der bestemmer hvor 
kontoen skal føres, bindingsperioden længde m.v.  

8. Opretter samt personkredsen iøvrigt nævnt i punkt 1 
kan indskyde på kontoen.  

9. Der kan indsættes op til 6.000 kr. pr. indkomstår, og 
højst 72.000 kr. i alt i hele bindingsperioden.  

10. Bindingsperioden kan ikke afkortes.  

11. Bindingsperioden kan forlænges, men perioden skal 
være på mindst 7 år fra det tidspunkt, hvor aftalen om 
forlængelse underskrives. Forlængelse skal ske inden 
udløb af den tidligere bindingsperiode.  

12. Kontoen kan investeres i puljeinvest. Afkast fra 
puljeinvest bliver tilskrevet kontoen en gang om året.  

13. Renter/afkast er skattefrie i bindingsperioden.  

14. Ved bindigsperiodens udløb ændres kontoen til en 
Danske Indlån eller til-svarende anden konto.  

15. Ved bindingsperiodens udløb beskat-tes tilskrevne 
renter hos barnet efter de almindelige regler. Ved 
frigivelse fra barnets fyldte 14. år og indtil udløbet af 
det kalenderår hvor barnet fylder 18 år eller forinden 
indgår ægteskab, skal rente af beløbet, der hidrører fra 

gave fra forældre, stedforældre og plejeforældre, dog 
be-skattes hos disse.  

16. Ved bindingsperiodens udløb frigives kontoens 
indestående til barnet.  

17. En Børneopsparing kan ikke overdrages til eje eller 
pantsættes.  

18. Renten på kontoen er variabel og tilskrives en gang om 
året.  

Der tages forbehold for ændringer af reglerne som 
følge af lovændringer.  

 

Vilkår for Børneopsparing 


