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Renteberegning og valørregler 

Renteberegningen for konti sker ved, at banken foretager en daglig be-
regning af renten for hver enkel konto ved at gange indeståendet med 
den pålydende rente og derefter gange resultatet med 1/365 eller 366 
ved skudår. 
 
Når banken gør op, hvor meget der står på kontoen på en bestemt dag, 
tager banken udgangspunkt i valørdagen for kontobevægelserne. Bogfø-
ringsdagen har altså ikke betydning for renteberegningen. 
 
Valørdag 
Valørdagen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kon-
tobevægelse får virkning for beregningen af renten på en konto. 
 
Der gælder følgende hovedregler: 
 

 Når du indbetaler kontant eller Dankort på en konto i banken, er 
samme dag valørdag. Lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nyt-
årsaftensdag, fredag efter Kristi himmelfartsdag samt grundlovsdag er 
ikke bankdage. 

 Når du får udbetalt kontanter fra din konto i banken, er ekspeditions-
dagen valørdag.  

 Når du hæver med Dankort i andre bankers pengeautomater inden kl. 
21.00, er den dag, hævningen foretages, valørdag. 

 Hvis du hæver med Dankort i pengeautomater efter kl. 21.00 på hver-
dage eller ikke-bankdage, er bankdagen efter hævningen valørdag. 

 Når du anvender Dankortet i det elektroniske system i forretninger, er 
den dag, hvor kortet anvendes, valørdag. Anvendes Dankortet på 
hverdage efter kl. 21.00 eller en ikke-bankdag, er førstkommende 
bankdag valørdag. 

 Når du overfører beløb mellem egne konti i banken, er ekspeditions-
dagen lig valørdag, forudsat at ekspeditionsdagen er en bankdag. Ellers 
er førstkommende bankdag valørdag for begge konti. 

 Hvis du modtager løn, offentlige ydelser mv., er bogføringsdagen va-
lørdag. 

 Hvis du modtager andre overførsler fra en konto i et dansk pengeinsti-
tut, er valørdag den samme som bogføringsdagen. 
 

Bankdag 
En bankdag er en dag, hvor banken har åbent. 
 
Ekspeditionsdag 
Ekspeditionsdagen er den dag, hvor du foretager transaktionen. Det vil 
sige den dag, hvor du hæver penge i en pengeautomat, handler i en for-
retning eller bliver ekspederet i banken. 
 
Bogføringsdag 
Bogføringsdagen er den dag, hvor banken registrerer, at du har anvendt 
Dankortet, at du har modtaget din løn, eller at der er sket en anden be-
vægelse på din konto. Bogføringsdagen er som oftest den samme som 
ekspeditionsdag og valørdag. 
 
Så snart banken har registreret (bogført) en bevægelse på din konto, vil 
bevægelsen fremgå af kontoudtoget eller anden opgørelse. Derfor vil 
bevægelserne på din konto være opstillet i rækkefølge ud fra bogførings-
dagen.  
 

Tilskrivning af renter 

Banken tilskriver renter på indlån enten månedsvis, kvartalsvis, halvårligt 
eller årligt. Rentetilskrivningen sker ved at lægge de daglige rentebereg-
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ninger sammen. Valørdag for de tilskrevne renter er første kalenderdag 
efter renteterminsdatoen. 
 
Banken tilskriver renter for udlån enten månedsvis, kvartalsvis eller årligt. 
Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Rentetilskrivningen foregår 
ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og hæve det samlede 
beløb på din konto. Valørdag for de tilskrevne renter er første kalender-
dag efter den aftalte renteterminsdato. 
 
Banken kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives 
kontoen. 
 
Tilskrivning af renter fremgår af kontoudskrift eller anden opgørelse. 
 

Få mere at vide 

Hvis du vil vide mere om bankens tilbud og produkter, er du velkommen 
til at ringe til os på telefon 33 12 21 41, mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 
9-15, eller sende os en e-mail på bank@lpb.dk. Alle bankens produkter er 
derudover beskrevet på lpb.dk – og her finder du også ansøgningsskema-
er. 
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