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Der er ikke to kunder, der er ens. Derfor er renten på banklån og kreditter tilpasset den enkelte kunde. Læs mere

her.

Renten på dit nye banklån eller kassekredit fastsættes individuelt, med udgangspunkt i :  

Låner du til større ting, indgår det også i vurderingen, om du kan stille sikkerheder, fx i værdien af din bolig eller

bil.   

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 33 33 33.   

Kunder mellem 18 og 28 år har særlig attraktive renter i Nordea, der ikke nødvendigvis afspejler den enkelte

kundes økonomiske situation og forretningsomfang. Online tilbyder vi et Nordea Online Privatlån. Her bliver

renten ikke individuelt fastsat.  

For realkreditlån afhænger renten og bidragssatsen af ejendomstype, belåningsgrad og låntype. 

Serviceydelser gældende fra 01.01.2019

 

Priser

Dit forretningsomfang med banken. Din rente bestemmes bl.a. af, om du og evt. familie samler flere ting

hos os, fx pensionsordning, boliglån, billån og investeringer.  

Din økonomi. I den samlede vurdering af renten ser vi også på din månedlige indtægt, evt. gæld og dine

muligheder for at betale et lån tilbage.   
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Kasseekspeditioner  Min hverdag

Køb/salg af kontant fremmed valuta* 0,00 kr

Kort   Min hverdag

Nordea Pay 0,00 kr

Visa/dankort med e-hverdag  0,00 kr

Nordea Credit, årligt kortafgift 100,00 kr

Nordea Gold, årligt kortafgift 700,00 kr

Nordea Gold for kunder 18-28 år, årligt kortafgift 350,00 kr

Nordea Gold for kunder med boligfinansiering, årligt kortafgift 0,00 kr

Nordea Gold for Premuim Banking, Erhverv+Privat kunder, årligt kortafgift 0,00 kr

Dankort hævninger i andre pengeinstitutters kasser el. pengeautomater (herunder posthuse) 0,00 kr

Rådgivning og løbende serviceydelser Min hverdag

Netbank, årligt abonnement** 0,00 kr

Beregning af pensionsordninger 0,00 kr

* Du kan hæve på kontoen i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er

0,25% pr. hele kalenderkvartaler, der er tilbage af aftaleperioden.  

** Prisen for ikke-kunder er 125,00 kr.  
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Variable rentesatser gældende fra 01.01.2019

Indlån Min hverdag

Pensionsopsparing 

Under 100.000 kr. (af hele saldoen)  

Ml. 100.000 og 250.000 kr. ( af hele saldoen)  

Over 250.000 kr. (af hele saldoen)

   

0,00 %   

0,05 %   

0,05 %   

Pluskonto Variabel Rente 

For den del af indeståendet der er:

over 250.000 kr.  

mellem 100.000 kr. og 250.000 kr.  

mellem 25.000 og 100.000 kr.  

under 25.000 kr.

 

   

0,05 %   

0,00 %   

0,00 %   

0,00 %

Variable rentesatser gældende fra 01.01.2019

Indlån*  

Lønkonto+/Betalingskonto+ 0,10 %

Nordea Opsparing 0,25 %

*Priser er pålydende rente/nominel årlig rente (%)

Udlån

Udlånspriser (pdf, 23 KB)

https://www.nordea.dk/Images/144-23764/Udl%C3%A5nspriser.pdf
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Serviceydelser gældende fra 01.01.2019

Serviceydelser

Kasseekspeditioner  

Køb/salg af kontant fremmed valuta
0,00 kr

Kort   

Visa/dankort, årlig kortafgift **   

Nordea Credit, årlig kortafgift  

Nordea Gold, årlig kortafgift  

Dankort hævninger i andre pengeinstitutters kasser el. pengeautomater (herunder posthuse)  

Nordea Pay hævninger i andre pengeinstitutters pengeautomater

   

0,00 kr  

100,00 kr  

350,00 kr  

5,00 kr  

8,00 kr  

Løbende serviceydelser 

Netbank, årligt abonnement ***

   

0,00 kr  

*** = Indbetalingskort 2 kr. Overførsel til konti i andre banker i Danmark 2 kr. Gratis for kunder tilmeldt Min

hverdag.

Variable rentesatser (seneste ændring 01.01.2019)
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Specifikation

Pålydende

rente/Nominel årlig

rente (%)

Grundkonto, Foreningskonto og Forretningskonto 0,00 %  

Basiskonto og Basal betalingskonto 0,00 %

Lønkonto+* 0,10 %

Boligskift-, Bygge- og Omprioriteringskonto 0,00 %

Boligopsparing, Uddannelsesopsparing,  

Børnebørnskonto og Børneopsparing - 1)
0,25 %

Børneopsparing med puljeordning    

Værdipapirpuljer - variabel  

Kontantpulje

 

 

0,25%   

Pensionsopsparing    

Under 100.000 kr. (af hele saldoen)  

Over 100.000 kr. (af hele saldoen)

0,00 %  

0,05 %

Aldersopsparing, Kapital- og Ratepension   

Værdipapirpuljer  

Kontantpulje

 

Variabel  

0,00 %  

Etablerings- og iværksætterkonto  - 2) 
 

0,25 %  

Opsparingskonto med 6 måneders opsigelse 0,05 %

Pluskonto Fri - 3) 

 

For indestående ml. 50.000 og 500.000 kr  

For indestående under 50.000 og over 500.000 kr

Du får rente af hele din opsparing, når indeståendet er mellem 50.000  kr. og

500.000 kr. Du får ikke rente i de måneder, hvor du hæver på kontoen.  

0,05 %  

0,00 %

Pluskonto Variabel Rente   

For den del af indeståendet der er over 250.000 kr.  

For den del af indeståendet der er under 250.000 kr.  

0,05 %  

0,00 %

https://www.nordea.dk/privat/produkter/konti-og-betalinger/grundkonto.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/konti-og-betalinger/basal-konto.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/konti-og-betalinger/loenkonto-plus.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/boligopsparing.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/boerneboernskonto.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/boerneopsparing.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/boerneopsparing.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/pension/
https://www.nordea.dk/privat/produkter/pension/aldersopsparing.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/pension/ratepension.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/pluskonto-variabel-rente.html
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Specifikation

Pålydende

rente/Nominel årlig

rente (%)

Gevinstopsparing 0,00 %

Junior- og Ungdomskonto 0,05 %

 

1) Fra 15. februar 2019 er renten på Bolig- og Uddannelsesopsparing 0,05%

2) Fra 15. februar 2019 er renten på Etaberings- og Iværksætterkonti 0,05% 

3) Fra 15. februar 2019 er renten på Pluskonto Fri 0,00% uanset kontoens indestående

* = Rentesatsen gælder for unge ml. 18-28 år og har et Visa/dankort. 

**= Du kan hæve på kontoen i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er

0,25% pr. hele kalenderkvartaler, der er tilbage af aftaleperioden.   

Alle rentesatser er variable, med mindre at andet er angivet. Der tages forbehold for ændringer.

Renten på indlån tilskrives helårligt pr. 31.12.

Boligopsparing, Uddannelsesopsparing, Børneopsparing og Børnebørnskonto forrentes med Nordeas

højeste almindelige indlånsrente, der er lig renten på Opsparingskonto med 6 mdr's opsigelse.

Hvis du hæver på Bolig- eller Uddannelsesopsparing uden præmie, og det ikke er til hhv. bolig- eller

uddannelsesformål, skal du enten opsige beløbet med 6 måneders varsel eller betale en dekort på 0,25%

https://www.nordea.dk/privat/produkter/opsparing-investering/opsparing/gevinstopsparing-praemieplan.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/konti-og-betalinger/juniorkonto.html
https://www.nordea.dk/privat/produkter/konti-og-betalinger/ungdomskonto.html

