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Hvem betaler negative 
renter i bankerne? 

 

Renteniveauet har på globalt plan været lavt længe, 

og bankerne sender i stigende grad de negative ren-

ter videre til deres indlånskunder. Bankerne har rea-

geret i forskellige tempi, ligesom omstillingen gen-

nemføres i forskellige tempi over for forskellige kun-

degrupper. 

Den kundegruppe, der er mest udsat for lave og ne-

gative renter, er finansielle selskaber. Deres indlån 

har ofte en relativt kort løbetid, og renten lægger 

sig typisk op ad pengemarkedsrenten, hvilket også 

gælder for tilsvarende alternative placeringer. Såle-

des har banker i gennemsnit de laveste renter på 

deres indlån, omvendt er privatpersoner fortsat den 

kundegruppe, der har de højeste indlånsrenter, og 

de er delvist afkoblet fra udviklingen i pengemar-

kedsrenterne. Flere banker har dog også varslet ne-

gative indlånsrenter for privatkunder. 

Individuelle forhold afgør  

indlånsrenten 

Der er flere faktorer, der påvirker den rente, den 

enkelte kunde betaler eller modtager på sit indlån. 

Banken ser typisk på hele kundens engagement. Så-

ledes kan en kunde med flere forretninger ofte for-

handle sig til en bedre indlånsrente end en kunde, 

som fx udelukkende anvender banken til at parkere 

et større indlån. Mange banker har også indført be-

løbsgrænser, så fx en personligt ejet virksomhed 

med under 100.000 kr. i indlån slipper med nul i ren-

te, mens der må betales en negativ rente for større 

indlån. Disse beløbsgrænser er forskellige for for-

skellige kundegrupper og banker. Men bliver typisk 

justeret nedad i takt med de faldende renter. 

Kundesammensætningen betyder meget Da indlånet 

er sammensat forskelligt i forskellige banker, er der 

også forskel på, i hvor høj grad bankerne har sendt 

de negative renter videre til deres kunder. Store 

banker har typisk en større andel af deres indlån fra 

finansielle modparter, som fx pensionskasser og 

banker samt større virksomheder – og dermed en 

større udbredelse af negative renter. Variationen i 

indlånsrenter for sammenlignelige kundegrupper er 

mindre udtalt. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Det er især selskaber i den finansielle sektor, 

der betaler negative indlånsrenter 

  

 

 

 

 

Anm.: Danske bankers gennemsnitlige renter for indlån i kroner i 

august 2019. Renten for private er ikke renset for udlånsre-

laterede indlån. 
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