Information om renteændring på indlån
Hvidbjerg Bank indfører pr. 1. maj 2020 negative indlånsrenter på -0,60% for privatkunder. I forbindelse
med renteændringen ændres rentetilskrivningen til fremover at finde sted kvartalsvis, første gang den 30.
juni 2020.
Renteændringen, der gennemføres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser, sker af
forretningsmæssige årsager for at tilpasse prissætningen til det aktuelle renteniveau i markedet.
Som privatkunde med Nemkonto i banken friholdes du for beregning af negativ rente af de første 500.000
kr., du samlet har stående, pensionskonti undtaget. Kunder uden Nemkonto betaler fremover negativ rente
af hele deres indlån, pensionskonti undtaget.
Har du pensionskonti, friholdes du for, at betale negativ rente af de første 25.000 kr., du har stående – pr.
konto.
Udvalgte produkter, herunder børne- og ungdomskonti til børn under 18 år, friholdes for negativ
indlånsrente. Desuden friholdes børneopsparinger frem til udløb.
Hvis du ønsker at høre mere om alternative placeringsmuligheder af dit kontante indestående eller ønsker
at blive helkunde med NEMkonto i banken, så står Hvidbjerg Bank klar med råd og vejledning.

Med venlig hilsen
Hvidbjerg Bank A/S

Negative renter – vigtigt at vide
Hvorfor indfører Hvidbjerg Bank negative renter?
De seneste års udvikling i renteniveauet i Danmark og resten af Europa er nærmest kun gået en vej, og det er nedad.
Det har været til stor glæde for blandt andet boligejerne, der nyder godt af billige realkreditlån. Til gengæld har det
været knapt så sjovt at have penge stående på en opsparing.
Det mærker vi som bank, hvor vi i Nationalbanken selv får en indskudsbevisrente, som pt. Er negativ med -0,60 %
p.a. Hver gang vi sætter 1 mio kr. ind i Nationalbanken, betaler vi altså 6.000 kr. i negativ rente. Det betyder, at det
koster os penge at passe på dine penge.
Det er dog en mindre del af vores kunder, der bliver berørt af negative indlånsrenter.
Hvem skal betale negative renter?
Indestående over
500.000 kr.
0 kr.
25.000 kr.

Kunder med Nemkonto
Kunder uden Nemkonto
Pensionskonti

Hvorfor er der forskellige grænser?
Kunder med Nemkonto er typisk kunder, der har samlet alle deres bankforretninger hos os. De har en højere grænse
end de kunder uden Nemkonto, der bruger os som deres bank nr. to. Vi har valgt denne løsning, fordi det er vigtigt for
os, at vores kunder ønsker at samle alle deres bankforretninger hos os. På den måde er det en fair aftale for både
kunden og Hvidbjerg Bank.
Gælder det alle indlånsprodukter?
Ja, det gælder for alle vores indlånsprodukter med undtagelse af:
Børneopsparinger indtil udløb
Ungdomsprodukter op til 18 år
Pensionspuljer
Hvad med fælleskonti?
Kunder med Nemkonto har op til 500.000 kr., som de ikke skal betale negative renter af, når det drejer sig som
almindelige konti. Din del af kontoen (typisk halvdelen) indgår som en del af dine 500.000 kr.
Kan jeg trække udgifterne fra i skat?
Ja, den negative indlånsrente er fradragsberettiget.
Hvad skal jeg gøre for at undgå at betale negative renter?
Hvis du skal betale negative renter, så er vores bedste råd, at du tager fat i din rådgiver, så I sammen kan finde
alternativer til at have pengene stående på en konto.
Hvornår trækkes den negative rente på min konto?
Den negative rente bliver tilskrevet på den berørte konto i slutningen af hvert kvartal – første gang 30. juni 2020. For
pensionskonti gælder samme vilkår – dog trækkes renterne på den enkelte pensionskonto.
Eksempel 1
Lønkonto med Nemkonto
Opsparing
Budgetkonto
I alt på indlånskonti
Fratrukket beløbsgrænse
Negativ rente pr. år

125.000
300.000
50.000
475.000
-500.000
0
= 0,60% af 0

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Eksempel 2
Lønkonto med Nemkonto
Opsparing
Budgetkonto
I alt på indlånskonti
Fratrukket beløbsgrænse
Negativ rente pr. år

125.000
700.000
50.000
875.000
-500.000
2.250,00
= 0,60% af 375.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

