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BANK OG REALKREDIT, RENTER, JUNI 2019 

Størstedelen af danskernes 
indlån forrentes ikke 

Danske privatkunder øgede i april deres indlån i sto-

re og mellemstore banker til 921 mia. kr. Heraf hav-

de 55 pct. en rente på 0 pct. Den resterende del af 

indlånet på 45 pct. havde en positiv indlånsrente; i 

gennemsnit på 0,65 pct. Samlet set var privatkun-

ders gennemsnitlige indlånsrente 0,3 pct. i april. 

Dermed var andelen af privatkunders indlån med 

nulrente højere end ved sidste offentliggørelse i ok-

tober 2018, hvor 50 pct. af indlånet havde en nulren-

te. Den gennemsnitlige indlånsrente er dog nærmest 

uændret. 

Der knytter sig ofte særlige vilkår til de indlån, der 

p.t. har en positiv rente. Eksempler på dette kan væ-

re konti, hvor kunden har en aftale med banken 

igennem sin fagforening, medarbejderkonti eller 

fordi kunden har valgt et tidsindskud, hvor indlånet 

er bundet i en kortere eller længere periode. 

Samtidigt bliver gennemsnitsrenten for det samlede 

indlån trukket op af udlånsrelaterede indlån, som i 

april udgjorde 11 pct. af det samlede indlån. Der er 

tale om indlån, som omfatter den uudnyttede del af 

lånerammen, fx på et prioritetslån. Denne del af ind-

lånene har typisk en rente, som afspejler renteni-

veauet på det tilknyttede udlån. 

Selv om renten er nul på bankindlån vælger mange 

at øge deres indlån, hvilket hænger sammen med et 

gentagende opsparingsoverskud og en mangel på 

alternativer. Et af alternativerne er, at købe værdi-

papirer, som fx aktier, obligationer og investerings-

foreningsbeviser. Hvis investeringshorisonten er 

kort, er det dog ikke sikkert, at afkastet på disse in-

vesteringer står mål med risikoen og omkostninger-

ne. Af samme grund anbefaler flere banker, at kun-

derne beholder deres opsparing på en indlånskon-

to, hvis deres investeringshorisont er under tre år. 

Samtidig er det værd at bemærke, at bankindlånets 

andel af privates samlede formue har været faldende 

siden 2009. 

Oplysningerne om andelen af indlån med henholds-

vis negativ, nul- og positiv rente fremgår af Natio-

nalbankens halvårlige undersøgelse af negative ind-

lånsrenter, som pr. april 2019 dækkede 18 af de 

største banker, svarende til ca. 94 pct. af det samle-

de indlån fra danske privatkunder.1 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  
 

1
 Se alle offentliggjorte tal fra undersøgelsen her (link) 

 Privates indlån i bankerne vokser på trods 

af, at en stor andel af indlånet har nulrente 

  

 

 

 

 

Anm.: Der ses på det samlede indlån fra danske lønmodtagere, 

pensionister mv. i store og mellemstore banker. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/Bank-og-realkredit-Renter-20190725.aspx
http://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

