
 INDLÅN - Rentesatser m.v.                                              
 

 

Prisliste pr. 17. december 2021 

 

De angivne indlåns rentesatser omfatter mindst 95% af bankens indlåns kundeforhold, og er således ikke dækkende for eventuelle 

individuelle indgåede aftaler. 

 

Renten er variabel med mindre andet er angivet. Oplysning om bankens renteberegningsmetode og valideringsregler gives på 

forlangende.  

 

*Kreditbanken beregner negativ indlånsrente af alt indestående. Derudover gælder negativ indlånsrente for alle udlånskonti, hvor der 

er et indestående - eksempelvis en kassekredit. Derudover gælder særlige regler for kunder med NemKonto. 

For kunder der har deres NemKonto i banken gælder:  

• NemKonto er friholdt for negativ indlånsrente for de første 25.000 kr., der står på kontoen. Fra 25.001 kr. beregner banken  negativ 

indlånsrente.  

• Budgetkonto er friholdt for negativ indlånsrente for de første 25.000 kr., der står på kontoen. Fra 25.001 kr. beregner banken 

negativ indlånsrente.  

• Man kan derudover vælge en friholdelseskonto, hvor de første 100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente.  

Foreninger: 

• Foreninger kan vælge 1 friholdelseskonto, hvor de første 100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente 

• Erhvervsdrivende foreninger betaler negativ rente af alt indestående, og det er ikke muligt at vælge en friholdelseskonto. 

Erhvervsdrivende foreninger defineres som foreninger, hvor der er ansatte, eller der sælges eller leveres varer og tjenesteydelser. 

 

 
Banken formidler på provisionsbasis produkter fra Privatsikring, PFA-forsikring, Letpension, Codan, Totalkredit, Nykredit, DLR, BankInvest, 

SparInvest, Sydinvest, Jyske Invest, ValueInvest, Nets(Pbs), Visa, LP-MasterCard, Forvaltningsinstituttet og Financial Insurance Company Ltd. 

Denmark. 

 

Indskud er delvist eller i fuldt omfang dækket af Garantifonden for indskydere og investorer. De nærmere regler og dækningsomfang fremgår af en 

brochure som fås i bankens afdelinger. Du kan også læse reglerne på www.gii.dk. 

 

Kreditbanken A/S, H. P. Hanssens Gade 17, 6200 Aabenraa. CVR 16 33 90 16. 

Kontotype Årlig rente i % 

 

Bemærkninger 

Anfordring / lønkonto -0,70 %* *Se note vedr. negativ indlånsrente 

Automatløn -0,70 %* Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 50.  

*Se note vedr. negativ indlånsrente 

Basal indlånskonto -0,70 %* Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 100,00 dog 5.stk. gratis pr. md.         

Årligt kontogebyr kr. 180 

* Se note vedr. negativ indlånsrente 

Basal betalingskonto -0,70 %* Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 100,00 dog  

5. stk. gratis pr. md.        

Årligt kontogebyr kr. 480 

* Se note vedr. negativ indlånsrente 

Budgetkonto -0,70 %* *Se note vedr. negativ indlånsrente 

Aktionærkonto -0,70 %* *Se note vedr. negativ indlånsrente 

   

Sirius konto 0 % 0 – 12 år inkl. 

Jackpot konto 0 % 13 – 17 år inkl. 

Børneopsparing 0 %  

   

Løn 25 0 % Lønkonto 18 - 25 år inkl 

Spar 25 0 % Opsparingskonto 18 - 25 år inkl. 

   

Foreningskonto 

Foreningskonto (erhvervsdrivende 

foreninger) 

-0,70 %* 

-0,95 %*  

*Se note vedr. negativ indlånsrente 

*Se note vedr. negativ indlånsrente 

   

Uddannelsesops, Etableringskonto -0,70 %* *Se note vedr. negativ indlånsrente 

   

Kapital-, Rate-, Alders-, og Selvpension, 

Indeks 

-0,70 %* *Se note vedr. negativ indlånsrente 

http://www.gii.dk/

