Indlån & udlån – Private Banking

Generel information
Her finder du de aktuelle indlånssatser, indlånsvilkår samt udlånssatser på lån og kreditter for
produkter specifikt henvendt til Private Banking kunder. Vi giver disse oplysninger på baggrund af
Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter.
Alle lån er som udgangspunkt annuitetslån, med mindre andet er oplyst.
Du kan finde oversigten over vores mest almindeligt forekommende produkter her.
Rentesatsen på lån og kreditter med rentespænd, fastsættes som udgangspunkt efter en gennemgang
af dit samlede forretningsomfang med banken, din økonomi og tilbudte sikkerheder.
Satserne er variable, medmindre andet er angivet og gælder fra den 1. januar 2021 og indtil nye
fastsættes af banken.
Før vi tilbyder lån og kredit, skal vi godkende din økonomi.
Du kan læse mere om, hvordan vi beregner og tilskriver rente her, og du finder vores Almindelige
forretningsbetingelser - forbruger her, hvor du også kan læse hvordan vi kan ændre renter og gebyrer.
Negativ rente – samlet indestående
Du betaler negativ rente på p.t. -0,70% for indestående på p.t. over
• 250.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du har NemKonto hos os
• 50.000 kr. samlet set på egne konti – hvis du ikke har NemKonto hos os
• 50.000 kr. samlet set på konti, du har sammen med andre
For indestående under beløbsgrænserne vil renten være p.t. 0%. Du skal kun betale negativ rente af det
beløb, der overstiger beløbsgrænsen. Renten er variabel.
Har du prioritetslån, tæller det beløb, der overstiger prioritetsudlånet, som indestående, og det indgår
dermed i beregningen af negativ rente.
Vi yder rabat eller anden særlig fordel til bestemte persongrupper.
Bemærk: Alle nedenstående beløb er rundet op til nærmeste hele krone.
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Indlån – PB Konto
PB Konto

Generelt
Årlig variabel nominel rente i procent

0,00 %

Renten beregnes dagligt, og tilskrives årligt for positive
indlånsrenter samt kvartalsvis for negative renter.
Læs mere her.

For samlet indestående over 50.000 kr./
250.000 kr. på tværs af konti¹.

-0,70 %

Kontogebyr, pr. kvartal
Særlige fordele og begrænsninger

30 kr.
•
•
•

•

1.

Er du tilmeldt Private Banking Access er prisen 0 kr. pr. kvartal for
PB Konto.
Når du tilmelder dig Private Banking Access giver det adgang til
andre og lavere priser.
Hvis du ikke tilmelder dig kundeprogrammet gælder "standardpris".
Du kan læse mere om Private Banking Access her.
Du kan læse mere om gældende priser her.
Er kontoen knyttet til et Pantebrevslån, Danske Prioritet Plus,
Boliglån Plus eller Andelsboliglån Plus, bliver den del af
indeståendet, der svarer til restgælden på Pantebrevslånet,
forrentet med samme sats som Pantebrevslånet, dog med et
variabelt fradrag på p.t. 0,5 procentpoint. Er kontoen knyttet til et
Pantebrevslån, Danske Prioritet Plus, Boliglån Plus eller
Andelsboliglån Plus, tæller det beløb, der overstiger udlånet, som
indestående, og det indgår dermed i beregningen af negativ rente.

Læs mere om beløbsgrænserne, omfattede konti og beregning af negative renter her.
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Udlån – Kredit – PB Konto
Standardpris
Årlig variabel nominel rente i procent

2,50 - 8,00 %

Årlig variabel debitorrente i procent

2.52 – 8.24 %

Renten beregnes dagligt og tilskrives kvartalvis. Læs mere her.

Etableringsomkostninger til banken

0 kr.

Kontogebyr, pr. kvartal

0 kr.

Kundepakkegebyr, pr. måned
Afdragsform

200 kr.
Stående lån

Standardeksempel1
Samlet kreditbeløb
Løbetid
Årlig variabel debitorrente i procent

50.000 kr.
5 år
2.52 – 8.24 %

Renten beregnes dagligt og tilskrives kvartalvis. Læs mere her.

Samlet beløb, der skal tilbagebetales
Ydelse, kvartalsvis
Ydelsen dækker renten ved fuld udnyttelse af kreditten samt
kontogebyr/kundepakkegebyr.

Sidste ydelse
Ydelsen dækker ud over renten også evt. gebyrer og skyldigt beløb på
kreditten.

Samlede kreditomkostninger
Dækker over etableringsomkostninger til banken, omkostninger til
sikkerhedsstillelse til staten, konto- og kundepakkegebyr samt renter.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

68.251 kr. –
82.000 kr.
913 kr. –
1.600 kr.
50.913 kr. –
51.600 kr.

18.251 kr. –
32.000 kr.
7,5 - 13,4 %

Medregnet kontogebyr og kundepakkegebyr.
1:

Jf. bekendtgørelsen om information om priser mv. i pengeinstitutter, bilag 1 for kassekredit.
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