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BANK OG REALKREDIT, RENTER, JULI 2019 

Faldende rentegevinst ved 
at fastlåse opsparing 

Danske privatpersoners rente på indskud, der er 

bundet i kortere eller længere perioder, var i juli i 

gennemsnit 0,22 pct. Renten på denne type indskud 

er faldet med 1,1 procentpoint siden begyndelsen af 

2015. Til sammenligning har de danske pengepoliti-

ske renter været uændrede siden begyndelsen af 

2016. 

Indskud med bindinger kommer i form af enten tids-

indskud eller indlån med opsigelse. Tidsindskud er 

indskud, som er bundet i en periode, her kan der fx 

være tale om børneopsparinger eller opsparings-

konti med fx to års binding. Indlån med opsigelse er 

typisk opsparingskonti, hvor kunden fx skal varsle 

det en måned før, at de ønsker indskuddet udbetalt. 

Renten på indskud med binding er faldet mere end 

renten på indlån uden binding, såkaldt transferable 

indlån, fx lønkonti. Dermed er gevinsten ved at bin-

de sin opsparing faldet over de seneste år. Renten 

på transferable indlån har de seneste år bevæget sig 

meget tæt på nul, dog uden at blive negativ.  

Selv om gevinsten ved at binde opsparingen er fal-

det, er det dog fortsat en vej til at opnå en positiv 

rente på opsparingen.  Således havde nye tidsind-

skud, der blev oprettet i juli, i gennemsnit en rente 

på 0,41 pct.  

Faldende rente og popularitet 

Samtidig med at renterne på indskud med bindinger 

er faldet, er indlånet på denne type indskud gået fra 

167 mia. kr. i januar 2015 til 104 mia. kr. i juli 2019. 

Til sammenligning har private danskere øget deres 

samlede opsparing i bankerne fra 641 mia. kr. til 787 

mia. kr. i samme periode.1 

Privatpersoner har frem til og med juni ikke betalt 

negative renter på deres indlån, mens 55 pct. af ind-

lånet fra virksomheder i april havde negativ rente og 

kun en begrænset andel havde positiv rente.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 

1
 Indlånet er for lønmodtagere, pensionister mv. ekskl. puljeordninger, 

Inkl. puljeordninger er det samlede indlån 929 mia. kr. i juli 2019.  

 Danske privatkunders gevinst ved at binde 

indskud er faldet over de sidste år 

  

 

 

 

 

Anm.: Transferable indlån er renset for prioritetslån ved brug af 

Nationalbankens halvårlige statistik; nyeste tal er fra april. 

Med indskud med binding forstås tidsindskud og indlån 

med opsigelse. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Bank-og-realkredit-Renter-20190827.aspx

