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BANK OG REALKREDIT, RENTER, MARTS 2020 

Privatindlån for 34 mia. kr. 
forrentes negativt 

3,5 pct. af privatkundernes indlån havde i februar 

negative renter, svarende til indlån for ca. 34 mia. kr. 

Det viser en ny undersøgelse fra Nationalbanken, 

som dækker landets mellemstore og store banker
1
. 

De mellemstore bankers andel af indlån med negativ 

rente udgjorde 3,0 pct., mens de store banker havde 

en andel på 4,2 pct. 

Siden Jyske Bank i december 2019 som de første ind-

førte negative renter på visse indlån fra privatkun-

der, har flere banker fulgt efter, og omfanget af ind-

lån med negativ rente er således øget tilsvarende.  

125.000 konti i de store banker med negativ rente 

I undersøgelsen har flere af bankerne også oplyst 

antallet af indlånskonti ekskl. puljeordninger med i 

gennemsnit henholdsvis negativ, nul eller positiv 

rente.
2
 Privatkunderne i de største banker havde i 

februar i alt 10,6 mio. indlånskonti. Heraf blev indlån 

på 125.000 konti forrentet negativt i gennemsnit, 

svarende til 1,2 pct. af privatkundernes indlånskonti i 

de største banker. Indlån på knap 9 mio. konti havde 

en rente på 0 pct., mens indlånet på de resterende 

1,5 mio. konti blev forrentet positivt i gennemsnit. 

Afsmitning på den gennemsnitlige rente 

Kombinationen af udbredelsen af negative renter og 

en stadig stigende andel med nulrente fik i februar 

privatkundernes gennemsnitlige indlånsrente til at 

falde til 0,21 pct. 

Renteniveauet holdes dog kunstigt højt af udlånsre-

laterede indlån, som omfatter indlån, der modsvarer 

den uudnyttede del af lånerammen på fx et priori-

tetslån. De udlånsrelaterede indlån har typisk en 

rente, som afspejler renteniveauet på det tilknyttede 

udlån. Ser man bort fra de udlånsrelaterede indlån 

og indlån med binding (fx tidsindskud), var renten i 

februar blot marginalt højere end 0 pct. i gennem-

snit.
12

 

Med de nuværende varslinger vil alle de store og 

mellemstore banker - med få undtagelser - have ind-

ført negative indlånsrenter for privatkunder i juni 

2020. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
  Store banker er opgjort som Finanstilsynets gruppe 1 samt Nordea, 

mens mellemstore banker er Finanstilsynets gruppe 2 samt filialer af 

udenlandske banker. De deltagende banker dækker tilsammen 91 pct. 

af det samlede indlån ekskl. puljeordninger fra danske privatkunder. 
2
  Ikke at forveksle med antal kunder, da en kunde typisk har flere konti. 

Nogle banker tilskriver de negative renter til kontoen med negativ 

rente, mens andre tilskriver kundens samlede renter på fx kundens 

nemkonto. Sidstnævnte kan betyde, at antal konti med negativ rente 

undervurderes. 
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Puljeordninger
16,7 pct.
(afkast)

Negativ rente
3,5 pct.

Nulrente
50,2 pct.

Positiv rente
29,6 pct.
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