
Fakta om negativ 
indlånsrente for 
privatkunder 

 
Hvordan beregner banken negativ 

indlånsrente? 

Banken beregner negativ indlånsrente af alt 

indestående, efter den i prislisten oplyste 

sats, som i øjeblikket er minus 0,70 % p.a. 

Derudover gælder negativ indlånsrente for 

alle udlånskonti, hvor der er et indestående - 

eksempelvis en kassekredit. 

 

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.  

 

Friholdelseskonto 

(ved NemKonto i banken) 

Du vælger selv hvilken konto, der skal være 

din friholdelseskonto – dog maksimalt en 

friholdelseskonto pr. kundenummer (REF-

nummer.). Et par, der har 3 kundenumre 

(REF-numre.) – hver sit og et fælles – kan 

have 3 friholdelseskonti på hver 100.000 kr. 

En pensionskonto kan også være din 

friholdelseskonto.  

 

Konti friholdt for negativ indlånsrente? 

Undtaget fra at betale negativ indlånsrente er 

børne- og ungekonti, herunder 

børneopsparing. Det gælder: 
 
Siriuskonto (0-12 år) 

Jackpotkonto (13-17 år) 

Børneopsparing (0-21 år) 

Børneopsparing pulje (0-21 år) 

 
Løn 25 (18-25 år) 

Spar 25 (18-25 år) 

Max 25 (18-25 år) 

 

Derudover kan børn og unge, der har 

NemKonto i banken få en friholdelseskonto. 

 

Undtaget for negativ indlånsrente er også: 

 

Kapitalpension Pulje  

Aldersopsparing Pulje  

Ratepension Pulje 

 

Har du flere konti? 

Du kan frit flytte rundt på dine penge 

mellem dine forskellige konti for at 

begrænse dine udgifter til negativ 

indlånsrente. Det gøres nemt i både NetBank 

og MobilBank.  

  

Hvordan beregnes negativ indlånsrente? 

Renten beregnes på daglig basis af dit 

indestående på de konti, der er omfattet af 

negativ indlånsrente. 

 

Hvornår hæves den negative rente på min 

konto? 

Den negative rente hæves hvert kvartal. 

 

Kan jeg trække negativ indlånsrente fra i 

skat? 

Ja renteudgiften er fradragsberettiget. 

 

Spørgsmål? 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at 

kontakte din rådgiver og få svar på 

eventuelle spørgsmål. 

 

På den næste side ser du nogle 

regneeksempler med negativ indlånsrente. 

I alle eksempler er indlånsrenten minus 

0,70 % p.a.  

 

 



 

 

 

 

 

NemKonto i banken 

 
Konto Indestående 

kr. 

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto (Nem) 5.000 0 

Budgetkonto 10.000 0 

Opsparingskonto  75.000 0 
 
Samlet negativ rente pr. år 0 kr. 
Der beregnes ikke negativ indlånsrente på 

Lønkonto (NemKonto) og budgetkonto, da 

indestående er under 25.000 kr. Opsparingskonto er 

valgt som friholdelseskonto. Her beregnes der først 

negativ indlånsrente af indestående over 100.000 

kr. 

 

 

  

Konto Indestående 

kr.  

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto (Nem) 55.000 210 

Budgetkonto 25.000 0 

Opsparingskonto 250.000 1.050 
 
Samlet negativ rente pr. år 1.260 kr. 
Der beregnes negativ indlånsrente af indestående 

over 25.000 kr. på Lønkonto (NemKonto). Der 

beregnes ikke negativ indlånsrente på budgetkonto, 

da indestående ikke overstiger 25.000 kr. 

Opsparingskonto er valgt som friholdelseskonto. 

Der beregnes derfor kun negativ indlånsrente af 

indestående over 100.000 kr. 

 

 
Konto Indestående 

kr.  

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto (Nem) 55.000 210 

Budgetkonto 

(fælleskonto) 

250.000 1.050 

Opsparingskonto 750.000 4.550 

Aktionærkonto 150.000 1.050 
 
Samlet negativ rente pr. år 6.860 kr. 
Der beregnes negativ indlånsrente af indestående 

over 25.000 kr. på Lønkonto (NemKonto). Der 

beregnes negativ indlånsrente af alt indestående på  

aktionærkonto. Opsparingskonto er valgt som 

friholdelseskonto. Det samme er budgetkonto, som 

er fælleskonto med samlever/ægtefælle. Der 

beregnes negativ indlånsrente af indestående over 

100.000 kr. på budget- og opsparingskonto. 

Uden NemKonto i banken 

 
Konto Indestående 

kr.  

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto 5.000 35 

Budgetkonto 10.000 70 

Opsparingskonto 75.000 525 
 
Samlet negativ rente pr. år 630 kr. 
Der beregnes negativ indlånsrente af alt indestående 

på alle konti. Beløbet kan blive mindre, såfremt du har 

din NemKonto i Kreditbanken. Med en NemKonto 

kan du oprette en friholdelseskonto, hvor de første 

100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente, 

ligesom der ikke beregnes negativ indlånsrente af 

indestående under 25.000 kr. på Lønkonto 

(NemKonto) og budgetkonto. 
 

Konto Indestående 

kr.   

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto 55.000 385 

Budgetkonto 25.000 175 

Opsparingskonto 250.000 1.750 
 
Samlet negativ rente pr. år 2.310 kr. 
Der beregnes negativ indlåns rente af alt indestående  

på alle konti. Beløbet kan blive mindre, såfremt du har 

din NemKonto i Kreditbanken. Med en NemKonto 

kan du oprette en friholdelseskonto, hvor de første 

100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente, 

ligesom der ikke beregnes negativ indlånsrente af 

indestående under 25.000 kr. på Lønkonto 

(NemKonto) og budgetkonto. 

 
 

Konto Indestående 

kr.  

Negativ 

rente pr. 

år kr. 

Lønkonto 55.000 385 

Budgetkonto 

(fælleskonto) 

250.000 1.750 

Opsparingskonto 750.000 5.250 

Aktionærkonto 150.000 1.050 
 
Samlet negativ rente pr. år 8.435 kr. 
Der beregnes negativ indlåns rente af alt indestående 

på alle konti. Beløbet kan blive mindre, såfremt du har 

din NemKonto i Kreditbanken. Med en NemKonto 

kan du oprette en friholdelseskonto, hvor de første 

100.000 kr. er friholdt for negativ indlånsrente, 

ligesom der ikke beregnes negativ indlånsrente af 

indestående under 25.000 kr. på Lønkonto 

(NemKonto) og budgetkonto. 


