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Danskerne tjener mindre 
på at binde deres ind-
skud 

Danskernes rente på at binde deres indskud i korte-

re eller længere perioder i form af tidsindskud lan-

dede i februar på i gennemsnit 0,33 pct. Renten er 

faldet 1,3 procentpoint siden begyndelsen af 2014. 

Tidsindskud er indskud, som har en fast løbetid ved 

etablering. Det kan fx være en aftale med en bank 

om at placere 100.000 kr. på en låst konto i to år. 

Det vil typisk give en højere rente end ved at have 

beløbet på en lønkonto.  

Omfanget af indskud med binding er ligeledes blevet 

mindre. I februar var det på 84 mia. kr. Det er et fald 

på 76 mia. kr. (48 pct.) siden begyndelsen af 2014.  

Der er dog stadigvæk danskere, der opretter nye 

tidsindskud – i 2017 i gennemsnit for godt 682 mio. 

kr. om måneden. I 2014 var gennemsnittet 3,9 mia. 

kr. 

Danskernes faldende brug af indskud med binding 

skal ses i lyset af den begrænsede rentegevinst i for-

hold til de mere likvide indlån på en almindelig løn-

konto, der altovervejende forrentes til 0 pct. En op-

sparing på 100.000 kr. vil som tidsindskud gennem-

snitligt give en forrentning på 330 kr. om året før 

skat.   

Bankernes behov for at tiltrække finansiering via 

tidsindskud er mindsket i takt med nye finansie-

ringsmuligheder og stigende indskud på fx lønkonti. 

Placering af indskud i puljeordninger eller køb af 

værdipapirer, fx investeringsforeningsbeviser, er 

nogle af de alternative muligheder, danskerne har 

for at opnå en højere forrentning af deres frie mid-

ler. Forrentningen og tilhørende risiko afhænger 

dog af puljens eller foreningens underliggende inve-

steringer, hvorfor afkastet varierer. Alternativerne 

har de senere år oplevet en stigende popularitet.  

 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Tidsindskuddets aftagende popularitet Figur   

 

 

 

 

Anm.: Tidsindskud er opgjort ekskl. puljeordninger. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Danskerne-tjener-mindre-paa-at-binde-deres-indskud.aspx

