
 
 

 

Aktieselskabet Lollands Bank, Nybrogade 3, 4900 Nakskov. Cvr.nr.: 36684828 

Rentesatser indlån 

 

Gældende fra 10. august 2016. 

 

Generelt 
Rente (knækrente, hvis ikke andet nævnt). 
Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt). 

Variabel 
Årligt pr. 31.12  

 

Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger 

Anfordring – privat 

Flexkonto  

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,050 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Kan anvendes som lønkonto og Nemkonto med 
tilhørende hævekort eller Visa/Dankort. 
 

Basal indlånskonto og basal betalingskonto  

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,050 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Der kan kun tilknyttes MasterCard Debet til 
konto. 
Årlig kortafgift MasterCard Debet 150 kr. 
 

Indlån – fri 

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,100 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Der kan ikke tilknyttes Betalingsservice, hæve- 
kort eller Visa/Dankort til kontoen.    
Der er adgang til kontoen via Netbank.  
 

Aktionærkonto - fri *) 

Nominel årlig rente 0,100 % 
0,400 % 
0,050 % 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. og <= 1.000.000 kr.  
Saldo > 1.000.000 kr.  
Forudsætter at kontohaver ejer minimum 10 stk. 
Lollands Bank aktier. 
Kan ikke anvendes som lønkonto. Hævekort, 
Nemkonto og Betalingsservice kan ikke tilknyttes. 
Der kan hæves eller indsættes ubegrænset. 
Der er adgang til kontoen via Netbank. 
 

Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger 

Aktionærkonto løn og kredit *) 

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,250 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr  
Forudsætter at kontohaver ejer minimum 10 stk. 
Lollands Bank aktier. 
Kreditmaksimum kan tilknyttes. 
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Kan anvendes som lønkonto og Nemkonto.  

Der kan tilknyttes Netbank, Betalingsservice 

samt alle typer kort til kontoen. 
Gratis årlig kortafgift på hævekort og 
Visa/Dankort.  
Der kan hæves eller indsættes ubegrænset. 
Kontanthævninger i andre bankers 
pengeautomater er gebyrfri. 

Budgetservice 

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,050 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Kreditmaksimum kan tilknyttes. 
Med eller uden Betalingsservice. 
Bankens styring af budget er obligatorisk og 
koster et kontogebyr på 1.000 kr. pr. år, som 
betales forud.  
Kan ikke anvendes som Nemkonto, og kort kan 
ikke tilknyttes.  
 

Budgetkonto 

Nominel årlig rente 0,000 % 
0,050 % 
 
 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Kreditmaksimum kan tilknyttes. 
Med eller uden Betalingsservice. 
Kan ikke anvendes som Nemkonto, og kort kan 
ikke tilknyttes.  
 

Særlige indlånskonti 

Børneopsparingskonto 

Nominel årlig rente 1,250 % 
 

Kan oprettes af forældre, bedsteforældre, 
oldeforældre, adoptivforældre og sted- og 
plejeforældre som indskydere.  
Kontoen skal være bundet i mindst 7 år og må 
tidligst udløbe, når barnet fylder 14 år. 
Indestående hæves senest ved udgangen af det 
kalenderår, hvor barnet fylder 21 år.  
Ingen minimumsgrænse, maksimum indskud pr. 
år 3.000 kr. - i alt 36.000 kr. i bindingsperioden.  
Indestående kan placeres i værdipapirer og afkast 
herfra er fri for skat og aktieafgift. Indskyder 
bestemmer placering af midlerne.  
Der kan kun oprettes en konto pr. barn.  
 

Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger 

Kapitalpensionskonto 

Nominel årlig rente 0,250 % 
0,500 % 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. (gælder for hele saldoen) 
I henhold til loven gælder der særlige regler for 
oprettelse, indskud og udbetaling.  
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Ratepensionskonto 

Nominel årlig rente 0,250 % 
0,500 % 
 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. (gælder for hele saldoen) 
I henhold til loven gælder der særlige regler for 
oprettelse, indskud og udbetaling.  
 

Aldersopsparingskonto 

Nominel årlig rente 0,250 % 
0,500 % 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. (gælder for hele saldoen) 
I henhold til loven gælder der særlige regler for 
oprettelse, indskud og udbetaling.  
 

Selvpensionskonto/indekskonto 

Nominel årlig rente 0,250 % 
0,500 % 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. (gælder for hele saldoen) 
Kan ikke ny oprettes, men kan flyttes i forbindelse 
med bankskifte.  
 

Etableringskonto, Iværksætterkonto og  Konjunkturudligningskonto 

Nominel årlig rente 0,250 % 
0,500 % 

Saldo <= 250.000 kr.  
Saldo > 250.000 kr. (gælder for hele saldoen) 
I henhold til loven gælder der særlige regler for 
oprettelse, indskud og udbetaling.  

Ungdomsprodukter 

Jackpotkonto 

Nominel årlig rente 0,400 % 
0,100 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Kontoen kan anvendes som Nemkonto, lomme-
pengekonto eller opsparingskonto og henvender 
sig til kunder fra 0 til og med 14 år. 
Der kan frit hæves og indsættes på kontoen.  
Fra 0 til og med 12 år: Gratis årlig kortafgift på 
hævekort u/pinkode. 
Fra 13 til og med 14 år: Gratis årlig kortafgift på 
MasterCard Young og gratis Kontokig. 
 

Kontoform/produkt Rentesats Bemærkninger 

Ungkonto 

Nominel årlig rente 0,400 % 
0,100 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Fra 15 til og med 29 år.  
Kontoen kan anvendes som Nemkonto, lønkonto 
eller opsparingskonti. 
Der kan tilknyttes Betalingsservice og Netbank til 
kontoen samt Visa/Dankort eller MasterCard 
Debetkort.  
Gratis årlig kortafgift på Visa/Dankort og på  
MasterCard Debetkort. 
Fra 16 til og med 17 år: Gratis årlig kortafgift på 
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MasterCard Young, gratis Kontokig og Netbank.  
Maksimum 3 konti pr. kunde. 
  
Maksimum 3 konti pr. kunde. 
 

Øvrige 

Millionærkonto **) 

Nominel årlig rente 0,000 % 3 mdr. opsigelsesvarsel. Dekort 0,5% af det 
hævede beløb ved hævning uden opsigelse. 
Månedlig gevinstudtrækning. Gevinstchance for 
hver 100 kr.’s indestående 
 

Børnebørnsopsparingskonto 

Nominel årlig rente 
 
 
 

1,250 % 
0,250 % 

Saldo <= 25.000 kr.  
Saldo > 25.000 kr.  
Kontoen kan oprettes af bedsteforældre, 
oldeforældre, sted- og plejeforældre samt 
adoptivforældre. Kontoen skal minimum være 
bundet indtil barnet fylder 14 år. 
Intet minimums- eller maksimumsindskud. 
Ikke muligt at placere indestående i værdipapirer. 
 

 

Noter: 

 

Nominel årlig rente er den årlige rente inkl. renters rente. 

 

Vi gør opmærksom på dækningsreglerne via Indskydergarantifonden, hvoraf det fremgår, at almindelige 

indlån alene er dækket op til 100.000 Euro (svarende til ca. 750.000 kr.) Herudover er visse særlige indlån 

som børne- og pensionsopsparing dækket fuldt ud. Læs mere om betingelserne på Indskydergaranti-

fondens hjemmeside www.gii.dk .  

  

*) Kursværdi for Lollands Bank-aktier er pr. 7. september 2016: 1 stk.: 238,50 kr. og 10 stk.: 2.385,00 kr. 

Aktiekapital er ansvarlig indskudskapital, som ikke er dækket af Indskydergarantifonden.  

 

 **) For hver 100 kr. der indestår på kontoen tildeles 1 lod i løbende lodtrækninger, uanset om man har 

vundet tidligere.  Indskud på Millionærkonto er bundet med 3 mdr. opsigelse.  

Ved hver månedlig trækning udloddes der 211 præmier fordelt således: 1 præmie á 10.000 kr., 10 præmier 

á 1.000 kr. og 200 præmier á 100 kr. Præmiepuljen omregnet til en forventet gennemsnitlig rente svarer til 

0,04 % p.a. 

I kvartalsmånederne (marts, juni, september og december) udloddes 211 præmier fordelt således: 1 

præmie á 10.000 kr., 10 præmier á 1.000 kr. og 200 præmier á 100 kr. Præmie-puljen omregnet til en 

forventet gennemsnitlig rente svarer til 0,04 % p.a.  

Læs mere på www.millionærkonto.dk hvor man kan finde oplysninger om Millionærkontoen, præmie-

størrelse, præmiefordeling, samlet præmiepulje og forventet gennemsnitlig rente. Den månedlige 
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trækningsliste kan også findes www.millionærkonto.dk og er tilgængelig umiddelbart efter udtræknings-

datoen.  

 

 


