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BANK OG REALKREDIT, RENTER, DECEMBER 2020 

Indlånsrenten er i 
gennemsnit -0,07 pct. 

Renten på danske privatkunders almindelige indlån, 

som umiddelbart kan hæves eller bruges til betalin-

ger, var i gennemsnit -0,07 pct. i oktober 2020. Det 

svarer til, at privatkunder i gennemsnit betaler 7 kr. 

til bankerne årligt for hver 10.000 kr., de har i indlån. 

Renten blev negativ i maj 2020 

Oplysningerne stammer fra Nationalbankens under-

søgelse af danskernes gennemsnitlige indlånsrente 

ekskl. udlånsrelaterede indlån.
1
 Den seneste under-

søgelse dækker perioden fra marts til oktober 2020
2
 

og viser, at gennemsnitsrenten på danskernes al-

mindelige indlån første gang blev negativ i maj 2020, 

hvor renten faldt med 0,04 procentpoint. 

Sammenfald med udbredelsen af negative renter 

I maj måned sænkede flere af de større banker be-

løbsgrænsen for, hvornår privatkunders indlån for-

rentes negativt, deriblandt flere af de største banker 

(Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord Bank).  

Renten forventes at blive mere negativ 

Fra januar 2021 har flere banker sænket beløbs-

grænsen, og gennemsnitsrenten må derfor forventes 

at være blevet mere negativ end -0,07 pct. Den del 

af danskernes indlån, som forrentes negativt, forren-

tes typisk med -0,60 pct. I takt med at flere banker 

har sænket beløbsgrænsen for, hvornår privatkun-

ders indlån forrentes negativt, øges omfanget af ind-

lån med negativ rente, og gennemsnitsrenten vil 

dermed blive mere negativ.  

Udlånsrelaterede indlån for 75 mia. kr. med høj rente 

Udlånsrelaterede indlån udgjorde i oktober 7,3 pct. 

af danskernes samlede indlån, svarende til ca. 75 

mia. kr. Renten på udlånsrelaterede indlån vil typisk 

afspejle det noget højere renteniveau på det tilknyt-

tede udlån. Den gennemsnitlige rente på danskernes 

udlånsrelaterede indlån var i oktober 2,11 pct. 

Den gennemsnitlige rente på danskernes samlede 

indlån, som også dækker udlånsrelaterede indlån 

men er ekskl. indlån investeret via puljeordninger, 

var 0,10 pct. i december 2020.
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KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
   Indlån på anfordring, der modsvares af en uudnyttet del af låneram-

men på fx et prioritetslån, og som typisk forrentes som udlån. 
2
  De deltagende banker dækker tilsammen 92 pct. af det samlede indlån 

på anfordring fra danske privatkunder. Data er indsamlet i december 

2020 i forlængelse af bankernes månedlige indberetning til National-

bankens statistik for bank og realkredit. 

 Renten på almindelige indlån er i 

gennemsnit negativ 
  

 

 

 

 

Anm.: Indlån på anfordring fra danske lønmodtagere, pensioni-

ster mv. i danske kroner ekskl. udlånsrelaterede indlån. 

Fremskrivning for november og december 2020 antager 

effekt fra udlånsrelaterede indlån lig oktober 2020. 
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