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Indlån 
Almindeligt indlån 

I Dragsholm Sparekassen fritages alle kunder for negativ forrentning af samlet indlån op til 150.000 kroner.  

Samlet indlån over 150.000 kroner forrentes med -0,200 % årligt. 

 

Der betales ikke negativ rente på følgende konti:  

✓ Aftaleindlån 
✓ Deponeringskonti 
✓ Ungdomskonti, hvor kontohaver er under 18 år 
✓ Garantbeviser 
✓ Etableringskonti 
✓ Iværksætterkonti 

 

 Nominel rente 

Lønkonti  

Lønkonto:  

0 – 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

  

Ungdomskonti  

Eventyrkonto (0 til og med 10 år) 0,100 

Max 17 (11 til og med 17 år) 0,100 

Max 28 (18 til og med 28 år) 0,100 

Børneopsparing Ekstra 0,000 

Børneopsparing* 0,000 

  

Opsparingskonti  

Opsparingskonto:  

0 – 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

  

Andre kontoformer  

Aftaleindlån Variabel 

Budgetkonto:  

0 – 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

  

Deponeringskonto 0,000 

Foreningskonto 0,000 

Erhvervsindlån 0,000 

  

Særlige kontoformer  

Etableringskonto * 0,000 

Iværksætterkonto * 0,000 

  

Kontoformer med trækningsret/kredit  

Bygge-, kasse-, og udlægskreditter:  

0 – 25.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 25.000 kr. (for intervallet): 0,000/0,000 
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 Nominel rente 

Konti med fordele for Garanter  

Højrentekonto **:  

0 – 100.000 kr. (for intervallet): 0,100 

100.001 - 500.000 kr. (for intervallet): 0,050 

Over 500.000 kr. (for intervallet): 0,000 

 

 

 

 

* Der er lovbestemte regler for kontoen. Der kan indhentes yderligere oplysninger ved henvendelse til personalet. 

Overtræksrente på samtlige indlånskonti udgør: 17,5 % 
 

** Højrentekontoen kan etableres af en kunde som har garantkapital på minimum kr. 20.000. Kontoen er kun åben for indskud i perioder og for 
saldo op til maksimalt kr. 500.000. Kontoen må ikke modtage eller afsende automatiske overførsler. 
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Pension 
Pensionskonti 

I Dragsholm Sparekassen fritages pensionskonti for negativ forrentning af indlån op til 100.000 kroner for hver konto. 

Indestående over 100.000 kroner forrentes med -0,200 % årligt for hver konto. 

 

Der betales ikke negativ rente på følgende konti:  

✓ Indexkonti 
✓ Puljekonti  

 

Pensionskonti  

Aldersopsparing:  

0 – 100.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 100.000 kr. (for intervallet): -0,200 

  

Kapitalpension (Lukket for indskud):  

0 – 100.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 100.000 kr. (for intervallet): -0,200 

  

Ratepension:  

0 – 100.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 100.000 kr. (for intervallet): -0,200 

  

Selvpensionering (Lukket for indskud)  

0 – 100.000 kr. (for intervallet): 0,000 

Over 100.000 kr. (for intervallet): -0,200 

  

Indekskonto  

Indekskonto (Lukket for indskud): 0,000 
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Garantkapital 
 

Garantkapital (ansvarlig kapital) 

Ansvarlig kapital 

Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens kapitalgrundlag. Det betyder også, at hvis Sparekassen kommer i alvorlige problemer, 
kan du risikere at miste din garantkapital. Det skal understreges, at det kun er garantkapitalen, der er ansvarlig kapital.  

Indestående på garantbevis er derfor ikke dækket i Garantiformuens dækning af indeståender optil EUR 100.000,- (ca. kr. 750.000). 

 

Minimums indskud 

Udgør kr. 1.000 og kun indskud i hele tusinde kroner.  

 

Stemmeret ved valg til Sparekassens repræsentantskab 

Én stemme pr. kr. 1.000 garantbevis, dog højest 20 stemmer.  

 

Garantfordele 

For at opnå garantfordele skal du have minimum 20.000 kroner i garantkapital.  
Fordelene er: 

• Mulighed for etablering af Højrentekonto 

• Gratis kortgebyr et Visa/Dankort 

• Du er automatisk Fordelskunde og betaler derfor ikke kontogebyr 

 

Forrentning af garantkapitalen 

Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen. Den årlige faktiske forrentning af garantkapitalen besluttes en gang 
årligt i forbindelse med Sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde og udbetales umiddelbart herefter.  

Forrentningspolitikken er fastsat af bestyrelsen og udtrykker bestyrelsens ønske for forrentningen af garantkapitalen. Den til enhver tid 
gældende forrentningspolitik fremgår af Sparekassens hjemmeside. 

 

 

https://www.dragsholmsparekasse.dk/fordelskunde

