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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, DECEMBER 2020 

Privatindlån for 136 mia. kr. 
forrentet negativt i oktober 

13,4 pct. af privatkundernes indlån havde i oktober 

2020 negative renter. Det svarer til indlån for ca. 136 

mia. kr., og det er ca. 100 mia. kr. mere end ved den 

seneste opgørelse, som var for februar 2020. Tallene 

stammer fra Nationalbankens seneste undersøgelse 

af udbredelsen af negative renter på indlån, som 

dækker 18 af landets mellemstore og store banker.
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Beløbsgrænser justeret markant siden oktober 

Selv om det er nye tal, er der sket meget siden ok-

tober 2020. De fleste af de adspurgte banker har 

sænket beløbsgrænsen for, hvornår privatkundernes 

indlån bliver mødt af negative renter. De typiske be-

løbsgrænser er nu 100.000 eller 250.000 kr. I okto-

ber var den typiske grænse 250.000 kr., mens fx 

Nordea og Nykredit Bank havde en grænse på 

750.000 kr., og Danske Banks grænse var på 1,5 mio. 

kr. De tre banker har alle fra januar 2021 ændret 

grænsen til 250.000 kr. 

Betydeligt større beløb forrentes negativt 

De lavere beløbsgrænser forventes at medføre et 

betydeligt større indlån med negativ rente nu end i 

oktober 2020. Data for fordelingen af private dan-

skeres indlån ved indgangen til 2020 antyder, at ind-

lån med negativ rente er mere end fordoblet siden 

oktober 2020. 

Størrelsen på indlån er ikke eneste faktor 

Typen af indlånskonto (fx pensions-, børne-, studie- 

eller fælleskonto), og hvorvidt privatkunden har sin 

NemKonto tilknyttet eller er primærkunde i banken, 

har også betydning for, om indlånet forrentes nega-

tivt. Og for nogle kontotyper er beløbsgrænsen for 

negativ forrentning 0 kr. 

Flere resultater fra undersøgelsen 

Undersøgelsen dækker også udbredelsen af negati-

ve renter på indlån fra øvrige sektorer og viser fx, at 

mere end 80 pct. af ikke-finansielle selskabers indlån 

forrentes negativt. Alle resultaterne kan findes på 

Nationalbankens hjemmeside (link). 

Samlet indlån nedbragt en smule siden oktober 

Danske privatkunders samlede indlån var 1.010 mia. 

kr. ved udgangen af 2020 og er i løbet af året øget 

med hele 50 mia. kr. Siden oktober 2020, hvor indlå-

net indtil videre toppede, har privatkunderne dog 

nedbragt deres indlån med knap 12 mia. kr. 
1
 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

  

 

1
   De deltagende banker dækker tilsammen 84 pct. af det samlede indlån 

ekskl. puljeordninger fra danske privatkunder. Data er indsamlet i de-

cember 2020 i forlængelse af bankernes månedlige indberetning til 

Nationalbankens statistik for bank og realkredit.  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Rentestatistik%20for%20penge-%20og%20realkreditinstitutter/Udbredelsen%20af%20negative%20indl%C3%A5nsrenter%20og%20udl%C3%A5nsrelaterede%20indl%C3%A5n.xlsx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Bank-og-realkredit-Balancer-20210128.aspx

