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Privatkunders indlånsrenter er rekordlave
Den gennemsnitlige rente på et almindeligt indlån i
bankerne fra danske privatkunder er nu nede på
0,08 pct. – det er historisk lavt. Almindelige indlån er
kendetegnet ved, at de umiddelbart kan hæves eller
bruges til betalinger.
To tredjedele af de almindelige indlån havde i april
en rente på 0 procent, mens den resterende tredjedel havde en rente på i gennemsnit 0,23 pct. Typisk
er der nogle særlige vilkår knyttet til den enkelte
konto, som medfører, at renten er større end 0. Eksempler på dette kan være medarbejder- eller konfirmandkonti.
Privatkundernes samlede indlån forrentes i gennemsnit med 0,35 pct. Det inkluderer ud over almindelige indlån også indlån med binding og udlånsrelate-
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Udlånsrelaterede indlån trækker gennemsnitsrenten
for det samlede indlån væsentligt op. Der er tale om
indlån, som omfatter den uudnyttede del af lånerammen, fx på et prioritetslån. Denne del af indlånene har typisk en rente, som afspejler renteniveauet
på det tilknyttede udlån. I april var renten på denne
del af indlånene i gennemsnit 2,23 pct.
Som den eneste af bankernes kundegrupper friholdes almindelige privatkunder dermed generelt fra at
skulle betale indlånsrenter. Det kan dog ske i praksis, fx hvis privatkunder i enkelte tilfælde betaler en
overtræksrente, som overstiger deres renteindtægter, eller hvis de har valutakonti, hvor renten i højere
grad følger markedsrenten.
Oplysningerne i denne statistiknyhed fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse af udbredelsen af negative renter og udlånsrelaterede indlån,
som pr. april 2018 dækkede 91,4 pct. af det samlede
indlån fra privatkunder ekskl. puljeordninger.
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rede indlån. Endelig omfatter danskernes samlede
indlån også puljeordninger, som er et investeringsprodukt, hvis afkast afhænger af de underliggende
investeringer.
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Anm.: Gennemsnitlig rente på indlån i danske kroner fra "Lønmodtagere, pensionister mv." i Danmark, april 2018.

