
 INDLÅN - Rentesatser m.v. pr. 01.12.2018 

 

Kontotype 
Nominel årlig rente i % 

Laveste - Højeste 
Renteterminer Bemærkninger 

Anfordring / lønkonto/ checkkonto 0,00 – 0,00 % f) 30.11. / 20.12.  

DanLøn 0,00 – 0,00 % a) 20.12.  

Automatløn 0,00 % 20.12. Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 50  

Løn 25 0,00 – 0,25 % l)  
Lønkonto 18 - 25 år incl. Kontoen kræver aftale om koncept,  

som er forbundet med en række fordele. Se www.kreditbanken.dk eller 

få nærmere oplysninger i banken. 

Basal indlånskonto 0,00% 20.12 
Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 100,00 dog 5.stk. gratis pr. md.   

Årligt kontogebyr kr. 180 

Basal betalingskonto 0,00% 20.12 
Gebyr pr. hævning ved kasse kr. 100,00 dog 5. stk. gratis pr. md.  

Årligt kontogebyr kr. 480 

Sirius konto 0,20 % 30.11. 0 – 12 år incl. 

Jackpot konto 0,30 % 20.12. 13 – 17 år incl. 

Budgetkonto 0,00 – 0,00 % a) 20.12.  

Foreningskonto 0,00 % 30.11. / 20.12.  

Feriekonto 0,00 % 30.11.  

Spar-Es 0,00 – 0,05 % h) 30.11. 4 gratis hævninger om året, eller kr. 25,- gebyr 

1 mdr. opsigelse 0,00 % 31.5. og 30.11. Dekort 0,10% af det hævede beløb 

3 mdr. opsigelse 0,00 % 30.11. Dekort 0,15% af det hævede beløb 

6 mdr. opsigelse 0,00 % 30.11. Dekort 0,20% af det hævede beløb 

12 mdr. opsigelse 0,00 % 30.11. Dekort 0,30% af det hævede beløb 

Spar 25 0,25 % 31.5. og 30.11. 
Opsparingskonto indtil 25 år incl. 4 gratis hævninger om året, eller kr. 

25,- gebyr 
Aktionærkonto 0,00 – 0,05 % c) 30.11. kræver 2 KB-aktier, værdi ca. kr. 4.000 

Aktionærkonto-opsigelse 0,00 – 0,10 % j) 31.5. og 30.11. 
kræver 2 KB-aktier, værdi ca. kr. 4.000.  

1 mdr. opsigelse. Dekort 0,3% af det hævede beløb. 
Grøn-Plus 0,00 – 0,05 % d) 30.11. 4 gratis hævninger om året, eller kr. 25,- gebyr 

Økonomikonto 0,00 – 0,05 % k) 30.11. 
kun periodisk åben for indskud. Tidspunkter annonceres i dagblade og 

på www.kreditbanken.dk.  
Boligopsparing 0,00 – 0,00 % e) 30.11.  

Uddannelsesops, Etableringskonto 0,00 – 0,00 % m) 30.11.  

Børneopsparing 1,20 – 1,40 % i) 30.11.  

Kapital-, Rate-, Alders-, og Selvpension, Indeks 0,00 – 0,10 % g) 31.12.  
 
 
 

a) Knækrente: 

 Indestående under 5.000 kr. forrentes med 0,00 p.a. 
 Indestående fra 5.000 til 24.999,99 kr. forrentes med 0,00% p.a.,   

 Danløn dog med 0,00% p.a. 

 Indestående 25.000 kr. og derover forrentes med 0,00% p.a.,  
 Danløn dog med 0,00% p.a. 

 

h) Rentetrappe: 

 Er saldoen under kr. 15.000,- forrentes indestående med 0,00% p.a. 
 Er saldoen fra kr. 15.000,- og kr. 49.999,99 forrentes hele kontoens 

 saldo med 0,00% p.a. 

 Er saldoen kr. 50.000,- og derover forrentes hele kontoens saldo med 
 0,05% p.a. 

c) Knækrente: 
 Indestående under kr. 25.000,- forrentes med 0,00% p.a. 

 Indestående fra kr. 25.000,- til kr. 99.999,99 forrentes med 0,00% p.a. 
 Indestående fra 100.000,- til kr. 249.999,99 forrentes med 0,05% p.a. 

 Indestående kr. 250.000,- og derover forrentes med 0,05% p.a. 

 

i) Rentetrappe: 
 Er saldoen under kr. 15.000,- forrentes indestående med 1,20% p.a. 

 Er saldoen kr. 15.000,- og derover forrentes hele  kontoens saldo med 
 1,40% p.a.  

d) Rentetrappe: 

 Er saldoen under kr. 25.000,- forrentes indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen fra kr. 25.000,- til kr. 49.999,99 forrentes indestående med 0,00% p.a. 
 Er saldoen fra kr. 50.000,- til kr. 99.999,99 forrentes indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen kr. 100.000,- og derover forrentes hele kontoens saldo med 0,05% p.a.  

j) Rentetrappe: 

 Er saldoen under kr. 100.000 forrentes indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen fra kr. 100.000 til kr. 249.999,99  forrentes hele 
 kontoen saldo med 0,05% p.a.   

 Er saldoen kr. 250.000 og derover forrentes hele kontoens saldo med 

 0,10% p.a. 
e) Rentetrappe: 

 Er saldoen under kr. 15.000,- forrentes indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen kr. 15.000,- og derover forrentes hele kontoens saldo med 0,00% p.a. 

k) Rentetrappe: 

 Er saldoen under kr. 100.000 forrentes indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen kr. 100.000 og derover forrentes hele kontoens saldo med 
 0,05% p.a. 

f) Knækrente: 

 Indestående under kr. 200.000,- forrentes med 0,00% p.a. 
 Indestående kr. 200.000,- og derover forrentes med 0,00% p.a. 

 

l) Knækrente: 

 Indestående under kr. 5.000 forrentes med 0,00% p.a. 
 Indestående kr. 5.000 og derover forrentes med 0,25% p.a. 

g) Rentetrappe: 
 Er saldoen under kr. 25.000,- forrentes kontoens indestående med 0,00% p.a. 

 Er saldoen fra kr. 25.000,- til kr. 99.999,99 forrentes hele kontoens saldo med 

 0,05% p.a. 
 Er saldoen fra kr. 100.000,- til 249.999,99 forrentes hele kontoens saldo med 

 0,05% p.a. 

 Er saldoen kr. 250.000,- og derover forrentes hele kontoens saldo med 0,10% p.a. 

m) Rentetrappe: 
 Indestående under kr. 15.000 forrentes med 0,00% p.a. 

 Er saldoen kr. 15.000 og derover forrentes hele kontoens saldo med 

 0,00 p.a.  
 

 
 

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

provisionsbasis produkter fra Privatsikring, PFA-forsikring, Letpension, Codan, Totalkredit, Nykredit, DLR, BankInvest, SparInvest, Garanti Invest, Sydinvest, 
Jyske Invest, ValueInvest, Danske Invest, 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. 

http://www.kreditbanken.dk/
http://www.gii.dk/

