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Top 1 pct. har mere end
20 pct. af indlånene
Én procent af danske privatkunder stod for 20,7 pct.
1
af det samlede indlån i bankerne på 801,8 mia. kr.
ved indgangen til 2020. Disse kunder havde alle over
1,8 mio. kr. i bankindlån og i gennemsnit 2,8 mio. kr.
Til sammenligning havde den halvdel af danskerne
med de laveste indlån blot 5,2 pct. af det samlede
indlån.
På trods af de meget lave og i flere tilfælde negative
indlånsrenter er der altså flere danskere med store
2
indeståender i bankerne. Det kan bl.a. skyldes et
ønske om frie midler, polstring eller mangel på gunstige investeringsalternativer set fra den enkelte privatkundes perspektiv.

Fordeling af danskernes indlån primo 2020
Pct. af samlet indlån
60

Typisk indlån betydeligt lavere end gennemsnittet
Den typiske danskers indlån, medianen, var ca.
51.000 kr. ved indgangen til 2020 og lå betydeligt
under danskernes gennemsnitlige indlånsbeløb på
ca. 138.000 kr. Den markante forskel skyldes, at en
mindre andel af danskerne har store indlån, som
trækker det gennemsnitlige indlån op.
Fordelingen af danskernes indlån inkluderer ikke
hjemmeboende børn. Medregnes de hjemmeboende børn i fordelingen, falder mediandanskerens indlån.
Danskernes indlån stiger
Danskernes samlede indlån har været stigende de
senere år og er steget med 28,6 mia. kr. i løbet af
2020. Danskernes gennemsnitlige indlånsbeløb er
samtidig steget til ca. 143.000 kr. i september. Danskernes samlede indlån i bankerne var ved udgan1 2
gen af september 830,4 mia. kr.

Top 1 pct.
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Anm.: Figuren viser fordelingen af det samlede indlån i bankerne
ekskl. puljeordninger på kundedeciler. (Personer i Danmark med indlån i danske pengeinstitutter, ekskl. hjemmeboende børn).
Kilde: Kontospecifikke data fra Skatteforvaltningen via Danmarks
Statistik.

1

Indlån omtalt i denne Statistik Nyhed er eksklusiv indskud investeret
via puljeordninger.
2
Indlånet er ikke nødvendigvis placeret på samme konti eller i samme
bank.

