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Danske Toprente er en opsparingskonto med en høj rente, 
hvor dine penge bindes i 6 måneder, 1 år eller 2 år 
(bindingsperioden). 
 
Hvor meget kan du sætte ind?  
Du skal sætte mindst 40.000 kroner ind, og du kan 
maksimalt indsætte 25.000.000 kroner i hver 
bindingsperiode. 
 
Du har mulighed for at oprette flere Danske Toprente-
konti i hver bindingsperiode, indtil du når det maksimale 
indskud på 25.000.000 kroner. 
 
Du kan således samlet indsætte op til 75.000.000 
kroner, fordelt på de 3 bindingsperioder. 
 
Du indsætter pengene på kontoen, når den oprettes. I 
løbet af bindingsperioden er det ikke muligt at sætte flere 
penge ind.  
 
Hvordan kan du hæve på kontoen?  
I bindingsperioden er det indsatte beløb bundet og kan 
som udgangspunkt ikke hæves. Du kan dog 
ekstraordinært hæve fra kontoen mod betaling af en 
dekort (et fradrag), der beregnes i forhold til den aktuelle 

markedsrente på tidspunktet for hævningen og den 
resterende bindingsperiode. Vi anbefaler, at du ikke 
binder alle dine penge, så du også har til uforudsete 
udgifter. 
 
Markedsrenten er lig med den rente, som Danske Bank 
og andre banker betaler for at låse renten i en 
tilsvarende periode. 
 
Dekorten er minimum 250 kr., men den kan blive 
væsentlig højere, hvis du vælger en lang bindingsperiode, 
og hvis renten stiger. 
 
Du kan se eksempler på beregning af dekort i bilag 1. 
 

Hvad skal du være opmærksom på? 

Når du vælger at binde dine penge i en længere periode 
med fast rente, skal du være opmærksom på, at det kan 
betyde, at andre opsparingsformer end Danske Toprente 
vil kunne vise sig at have været et bedre valg for dig. 
 

Hvad koster Danske Toprente?  
Det koster ikke noget at oprette Danske Toprente.  
 
Hvem kan oprette en Danske Toprente?  

Kontoen kan oprettes af privatkunder over 18 år.  
Rente  
Renten er fast i hele bindingsperioden, men afhænger af 
hvor længe du binder dine penge og renten i markedet 
ved oprettelsen. 
 
Renter tilskrives hvert år pr. den sidste bankdag og/eller 
ved udløb/fuldstændig opsigelse. Tilskrevne renter 
overføres til den konto, hvorfra du har indsat penge på 
Danske Toprente. 
 
Hvad sker der, når kontoen udløber?  
Ved udløb af bindingsperioden bliver kontoen automatisk 
ændret til en Danske Indlån eller anden tilsvarende 
opsparingskonto uden binding. Herefter bliver beløbet 
forrentet efter de vilkår, der gælder for denne 
opsparingskonto. Du kan læse mere om Danske Indlån 
på www.danskebank.dk/danskeindlaan.  
 
Flere oplysninger  
Vil du oprette en Danske Toprente, kan du selv oprette 
kontoen i Danske Netbank. Har du spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte os.  
Du kan også læse om Danske Toprente på 
www.danskebank.dk/dansketoprente. 

Danske Toprente 
Ønsker du en fast rentesats? Og er du villig til at binde din opsparing i 6 måneder, 1 år eller 2 år? Så er Danske 
Toprente måske den rette konto for dig. 

 

http://www.danskebank.dk/danskeindlaan
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Bilag 1: Eksempler på beregning af dekort 

Bemærk, at eksemplerne herunder ikke tager højde for 
påløbne renter. På Danske Toprente tilskrives renterne 
én gang om året – på årets sidste bankdag – og/eller når 
aftalen udløber eller ved fuldstændig opsigelse. 

Eksempel 1 – markedsrenten stiger, og der er 1 år 

tilbage af bindingsperioden 

Du har en aftale om en Toprente-konto på 500.000 kr. 
med 2 års binding til en fast rente. 
 
Da der er 1 år tilbage af bindingsperioden, ønsker du at 
hæve 500.000 kr. Markedsrenten er steget ca. 1 %-
point, siden du indgik aftalen, og da der er et år tilbage af 
aftalen, kan dekorten beregnes til ca. 1 % af det hævede 
beløb. Det betyder, at du skal betale en dekort på ca. 
5.000 kr. 
 
Beløbet, der udbetales, er derfor ca. 495.000 kr. 
 

Eksempel 2 – markedsrenten stiger, og der er 1 år 

tilbage af bindingsperioden 

Du har en aftale om en Toprente-konto på 1.000.000 kr. 
med 2 års binding til en fast rente. 
 
Da der er 1 år tilbage af bindingsperioden, ønsker du at 
hæve 1.000.000 kr. Markedsrenten er steget ca. 3 %-
point, siden du indgik aftalen, og da der er et år tilbage af 
aftalen, kan dekorten beregnes til knap 3 % af det 
hævede beløb. Det betyder, at du skal betale en dekort på 
ca. 29.000 kr. 
 
Beløbet, der udbetales, er derfor ca. 971.000 kr. 
 

Eksempel 3 – markedsrenten stiger, og der er 1 år 

tilbage af bindingsperioden 

Du har en aftale om en Toprente-konto på 5.000.000 kr. 
med 2 års binding til en fast rente. 
 
Da der er 1 år tilbage af bindingsperioden, ønsker du at 
hæve 5.000.000 kr. Markedsrenten er steget ca. 5 %-
point, siden du indgik aftalen, og da der er 1 år tilbage af 
aftalen, kan dekorten beregnes til knap 5 % af det 
hævede beløb. Det betyder, at du skal betale en dekort på 
ca. 237.000 kr. 
 
Beløbet, der udbetales, er derfor ca. 4.763.000 kr. 
 
Eksempel 4 – markedsrenten falder, og der er 1 år 

tilbage af bindingsperioden 

Du har en aftale om en Toprente-konto på 1.000.000 kr. 
med 2 års binding til en fast rente. 
 
Da der er 1 år tilbage af bindingsperioden, ønsker du at 
hæve 1.000.000 kr. Markedsrenten er faldet ca. 2 %-
point, siden du indgik aftalen, og dekorten vil derfor være 
på 250 kr. 
 
Beløbet, der udbetales, er derfor 999.750 kr. 
 


