Rentesatser indlån
(saldo op til EUR 100.000,- svarende til kr. 750.000,- er dækket af indskydergarantifonden pr. person)
Indlån privat:
Multikonto
Minijuniorkonto (1-5 år)
Juniorkonto (6-13 år)
Ung multikonto (14-25 år)
MultiPLUS ung (18-27 år)
Budgetkonto/multibudget
Grundkonto (3 mdr.)
12 mdr. opsigelse
Kapitalpension incl. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Aldersopsparing
Ratepension
Index
Selvpension
Børneopsparing
Deponeringskonto (kreditforeningslån o.lign.)
Etableringskonto
Lokalkonto, garant (tidligere højrentekonto)
Lokalkonto (tidligere højrentekonto)
Foreningskonto standard
Multikredit
MultiPLUS
Superlønkonto
Bolighandelskonto/ Udlægskonto
Byggekredit

Kreditrente %
note 1
0,00
0,00
0,00
note 1,8
note 1
note 1,5
note 1
note 2,5
note 2
note 2
note 2,5
note 2,5
0,50
0,00
0,00
note 1
note 1
note 3
note 1,6
note 1,7
note 1
note 1
note 1

Indlån erhverv:
Multikonto erhverv
Kassekredit, erhverv
MultiPLUS erhverv

Kredit
note 4
note 4
note 4,7

Ansvarlig kapital:
Garantindskud:
1

Fastsættes endelig af repræsentantskabet ved årlig regnskabsgodkendelse
.

5
6

For private kunder med NemKonto i Borbjerg Sparekasse gælder følgende:
Almindelige indlånskonti renteberegnes fremover som en klynge og det til enhver tid samlede indestående ud over kr. 100.000,- forrentes med en
negativ sumrente på p.t. 0,60 %. Beløb op til kr. 100.000,- forrentes p.t. med 0,00 %. Grænsen på kr. 100.000 gælder pr. person og fælleskonti indregnes i forhold til ejerandel. Her ud over gælder særlige regler for pensionskonti – se nedenfor.
For private kunder uden NemKonto i Borbjerg Sparekasse gælder følgende:
Almindelige indlånskonti renteberegnes fremover med en negativ sumrente på p.t. 0,80 %. Den negative sumrente beregnes af hele saldoen til enhver tid. Her ud over gælder særlige regler for pensionskonti – se nedenfor.
For pensionskonti gælder følgende:
For ratepension, kapitalpension, index, selvpension og aldersopsparing indføres et fribeløb pr. konto på kr. 15.000 hvor renten beregnes med p.t.
0,00 % For beløb ud over kr. 15.000 beregnes der fremover en negativ rente på p.t. 0,60 % . Pensionskonti indgår ikke i ovennævnte klynge for
privatkunder.
For foreningskonto gælder følgende:
Som udgangspunkt beregnes der en negativ sumrente på p.t. 0,60 %
Klubber og foreninger i sparekassens lokalområde og som sparekassen har samarbejde med, kan opnå et fribeløb, hvor rentesatsen p.t. er 0,00 %,
efter nærmere aftale med sparekassen f.eks. som en del af en sponsoraftale.
For erhvervskunder gælder følgende:
Erhvervskonti med indestående renteberegnes fremover med en negativ rente på p.t. 0,60 %. Den negative rente beregnes af hele saldoen til enhver
tid.
Kan ej nyoprettes
Kræver helkunde forhold og min. 5 garantbeviser
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Kræver min. 5 garantbeviser og helkundeforhold. Yderligere betingelser, se brochure.

8

Kræver min. 1 garantbevis og helkundeforhold. Yderligere betingelser, se brochure.
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