Rentesatser indlån - privatkunder
Gældende fra 1. september 2021

Indlån med NemKonto*
Multikonto og Multikonto med kredit og øvrige kreditter**
for samlet indlån op til 150.000 kr.
for samlet indlån over 150.000 kr.
Studiekonto***
for saldo op til 20.000 kr.
for saldo over 20.000 kr.

Pålydende
rente i pct.

Nominel årlig
rente i pct.

0,00
-0,60

0,00
-0,60

5,00
0,00

5,10
0,00

* Der er ingen etableringsomkostninger og løbende omkostninger
** Det er et krav, at kontohaver har sin NemKonto i Lægernes Bank. Beløb ud over det samlede indlån på 150.000 kr. på
Multikonto, Multikonto med kredit, kredit med pant i gruppelivsforsikring, Andelsbolig-, Bolig- og Prioritetskredit forrentes med -0,60 pct.
*** Det er et krav, at kontohaver er lægestuderende og har sin NemKonto i Lægernes Bank samt har alle sine bankforretninger i Lægernes Bank.

Pålydende
rente i pct.

Nominel årlig
rente i pct.

Multikonto og Multikonto med kredit og øvrige kreditter **
(Du er fyldt 18 år)
for samlet indlån fra 0 kr.

-0,60

-0,60

Multikonto
(Du er endnu ikke fyldt 18 år)
for samlet indlån på Multikonti op til 50.000 kr.
for samlet indlån på Multikonti over 50.000 kr.

0,00
-0,60

0,00
-0,60

Øvrige kreditter

-0,60

-0,60

Børneopsparing
Børneopsparing i Puljeinvest kontantpulje

0,50
-0,60

0,50
-0,60

0,00

0,00

Konti under porteføljepleje***
for saldo op til 15.000 kr.
for saldo over 15.000 kr.

0,00
-0,60

0,00
-0,60

Pensionskonti****
for saldo op til 50.000 kr.
for saldo over 50.000 kr.

0,00
-0,60

0,00
-0,60

Pensionskonti i Puljeinvest kontantpulje

-0,60

-0,60

Indlån uden NemKonto*

Aktiesparekonto

*Der er ingen etableringsomkostninger og løbende omkostninger
** Beløb for det samlede indlån fra 0 kr. på Multikonto, Multikonto med kredit, Andelsbolig-, Bolig- og Prioritetskredit
forrentes med -0,60 pct
.*** Porteføljepleje konti tilknyttet pensioner under udbetaling forrentes med 0,00 pct. af hele saldoen.
**** Pensionskonti under udbetaling og Indekskonti forrentes med 0,00 pct. af hele saldoen.
Rentesatserne for indlån og udlån er variable og kan ændres af banken, medmindre andet specifikt er nævnt. Der henvises til Regler for
renteberegning og valør. Offentliggjort på www.lpb.dk med forbehold for trykfejl.
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