Indlån

Generel information
Her finder du de aktuelle indlånssatser og vilkår på bankens mest almindeligt forekommende indlån. Vi
giver disse oplysninger på baggrund af Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i
pengeinstitutter.
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.
Satserne er variable, medmindre andet er angivet og gælder fra den 1. januar 2021 og indtil nye
fastsættes af banken.
Bemærk: Vi yder rabat eller anden særlig fordel til bestemte persongrupper.
Negativ rente – samlet indestående
Du betaler negativ rente på p.t. -0,60% 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.
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Dagligdag
Danske 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.

-0,60 %

Kontogebyr, pr. kvartal

30 kr.

Særlige fordele og begrænsninger

•
•

•

•

•

1.

Er du tilmeldt en af Danske Banks kundepakker er prisen 0 kr. pr.
kvartal for Danske Konto.
Når du tilmelder dig Danske Banks kundeprogram, kan du få
kundepakkerne Danske Hverdag og Danske Hverdag+, der giver
adgang til andre og lavere priser.
Hvis du ikke tilmelder dig kundeprogrammet gælder "standardpris".
Du kan læse mere om Danske Banks kundeprogram her.
Du kan læse mere om gældende priser her.
Med Danske 18-27 og Danske Studie følger automatisk
henholdsvis Danske Hverdag og Danske Hverdag+.
Uanset pakkevalg er den tilhørende konto Danske Konto.
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.

Børn og unge
Årlig variabel nominel rente i procent

Danske Ung

Min Konto

Ponduskonto

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

Særlige fordele og begrænsninger

•
•

For kunder mellem
15 – 17 år.
Læs mere om Danske
Ung her.

•
•

For kunder mellem
8 - 17 år.
Læs mere om Min
Konto her.

•
•

For kunder under 8 år.
Læs mere om
Ponduskonto her.
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Opsparing
Opsparing

Børneopsparing

Danske Indlån

Danske Gave

0,35 %

0,00 %

0,35 %

0,35 %

-0,60 %

0,35 %

Årlig variabel nominel rente i procent
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.
Særlige fordele og begrænsninger

•

•

•

•
1.

Rentesatserne
•
gælder også for konti
tilmeldt Puljeinvest,
Kontantpulje.
Indskud maksimalt
6.000 kr. pr. år /
72.000 kr. i alt.
Bindingsperiode
•
minimum 7 år.
Kan tidligst
udbetales, når barnet
fylder 14 år.
Læs mere om
Børneopsparing her.

Der kan ske
•
udbetaling/overførsel
fra kontoen en gang pr.
måned uden gebyr.
Efterfølgende
•
udbetalinger/overførsler
koster 40 kr. pr. gang.
Læs mere om Danske
Indlån her.

Bundet konto til
kunder mellem 0 og
25 år, til midler der
gives som gave
Læs mere om Danske
Gave her.

Læs mere om beløbsgrænserne, omfattede konti og beregning af negative renter her.

Investering
Investering
Årlig variabel nominel rente i procent

Flexinvest Fri - Kontantindestående
0,00 %

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

Særlige fordele og begrænsninger

For kunder der har en investeringsaftale, Flexinvest Fri.
Indestående på kontoen disponeres til investeringsaftalen, og der
kan ikke ske udbetaling/overførsel fra kontoen.
Læs mere om Flexinvest Fri her.
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Pension
Pension

Puljeinvest,
kontantpulje

Kapitalpension Ratepension Selvpension Indekskonto Aldersopsparing
0,01 %

Årlig variabel
nominel rente i
procent

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

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

Særlige fordele
og
begrænsninger

•

Renten på den enkelte Kapitalpension, Ratepension, Selvpension,
Aldersopsparing og Indekskonto fastsættes ud fra dit samlede kontante
indestående på ovennævnte pensionskonti. Pensionsopsparing tilmeldt
Puljeinvest, Kontantpulje, er ikke omfattet heraf.

•

•

Rentesatsen
gælder, hvis du
har tilmeldt din
Kapitalpension,
Ratepension
og/eller
Selvpension til
Puljeinvest,
Kontantpulje.
Læs mere om
Puljeinvest her.
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