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V I L K Å R  F O R  D A N S K E  N E T O P S P A R I N G  E R H V E R V  
 

 

 

Hvad er Danske Netopsparing Erhverv? 

Danske Netopsparing Erhverv er en opspa-

ringskonto med en god variabel rente. 

 

Hvem kan få Danske Netopsparing Erhverv? 

Danske Netopsparing Erhverv kan kun opret-

tes af virksomheder, der er registreret i Det 

Centrale Virksomhedsregister. Virksomheder 

omfatter både enkeltmandsvirksomheder (pri-

vatpersoner over 18 år) og juridiske personer, 

f.eks. et aktieselskab, et anpartsselskab, en 

forening eller lignende.  

 

Der kan kun oprettes én konto pr. virksomhed. 

 

Det er en betingelse for at få Danske Ne-

topsparing Erhverv, at virksomheden enten har 

Danske Netbank Erhverv eller Danske Bank 

Business Online og en af følgende kontoformer: 

 Danske Business One 

 Danske Business Plus 

 Danske Business Pro 

 Danske Corporate 

 Danske Erhverv 

 Danske Erhverv m/daglig indbetaling 

 Danske Erhverv Direkt 

 Danske Erhverv Ekstra. 

Hvor meget kan der sættes ind på kontoen? 

Der skal sættes mindst 40.000 kroner ind på 

kontoen, før vi beregner rente af hele saldoen. 

Og der kan sættes op til 1.000.000 kroner ind i 

alt. Saldoen kan dog overstige grænsen, i og 

med at vi fortsat beregner og tilskriver rente 

på kontoen. Virksomheden kan også vælge at få 

renterne overført til en anden konto. 

 

Vi sender en kontoudskrift en gang om året pr. 

den 31. december. Vi kan sende kontoudskrif-

ten elektronisk til virksomhedens Danske Net-

bank Erhverv eller Danske Bank Business Onli-

ne.   

 

Hvordan bliver pengene sat ind og hævet? 

Virksomheden kan kun sætte penge ind på 

Danske Netopsparing Erhverv via Danske Net-

bank Erhverv eller Danske Bank Business Onli-

ne. Der kan altså ikke sættes penge ind på 

kontoen via vores pengeautomater eller afde-

linger, ligesom virksomheden ikke kan få kort 

eller bankbog til kontoen. 

 

 

Pengene kan kun hæves igen via Danske Net-

bank Erhverv eller Danske Bank Business Onli-

ne, og de skal overføres til en anden konto, 

hvorfra pengene så kan hæves, f.eks. i en pen-

geautomat eller afdeling. 

 

Hvordan beregner og tilskriver vi rente? 

Renten er variabel, og vi kan derfor ændre ren-

ten. Renten beregnes bagud og tilskrives hvert 

år pr. den 31. december. 

 

Vi beregner rente af hele saldoen de dage, hvor 

der er mindst 40.000 kroner på kontoen. 

 

Vi beregner ikke rente af saldi i de kalender-

måneder, hvor virksomheden overfører penge 

fra kontoen. Det gælder uanset antal gange, 

virksomheden overfører, og hvornår i måneden 

der overføres. 

 

Vælger virksomheden at få renterne overført 

automatisk til en anden konto ved rentetil-

skrivninger, vil det ikke blive betragtet som en 

overførsel. Virksomheden vil altså ikke miste 

renter på grund af denne overførsel. 
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Hvordan kan Danske Netopsparing Erhverv 

opsiges? 

Hvis virksomheden opsiger kontoen, kan virk-

somheden tidligst oprette en ny Danske Ne-

topsparing Erhverv én måned efter, at banken 

har opgjort kontoen. 

 

Virksomheden kan opsige kontoen uden varsel. 

Vi beregner ikke renter for den kalendermåned, 

hvor kontoen opsiges. Det gælder, uanset 

hvornår i måneden det sker. 

 

Danske Bank kan opsige Danske Netopsparing 

Erhverv med en måneds varsel, hvis virksom-

heden ikke længere har en af de kontoformer, 

der er nævnt under ”Hvem kan få Danske Ne-

topsparing Erhverv ”og/eller Danske Netbank 

Erhverv/Danske Bank Business Online. Vi be-

regner rente i hele opsigelsesperioden, når vi 

opsiger kontoen. 

 

Hvilke andre vilkår er der? 

Danske Netopsparing Erhverv kan ikke fungere 

som afkastkonto for et værdipapirdepot. 

 

Ud over disse vilkår gælder også bankens Al-

mindelige forretningsbetingelser for Danske 

Netopsparing Erhverv. Almindelige forret-

ningsbetingelser fås samtidig med oprettelsen 

af kontoen – derudover fås de i vores afdelinger 

og på www.danskebank.dk. 
 


