
Nominel  Knækrentesats Saldoafhængig Særlige vilkår 

 rente i pct. rentesats

0,00 Nej Nej Se note 1

0,00 Nej Nej Se note 2

0,00 Nej Nej

0,50 Nej Nej Ungdomsprodukt fra 0 til og med 9 år

0,50 Nej Nej Ungdomsprodukt fra 10 til og med 17 år

0,50 Nej Nej Ungdomsprodukt fra 18 år til og med 27 år 

+ se note 3 

0,75 Nej Nej Jf. lovgivning

0,75 Nej Nej Se note 4

0,50 Nej Nej Jf. lovgivning 

0,50 Nej Nej Jf. lovgivning

0,50 Nej Nej Jf. lovgivning 

0,50 Nej Nej Jf. lovgivning

0,55 Nej Nej Jf. lovgivning

0,00 Nej Nej Jf. lovgivning

0,75 Nej Nej Se note 5

0,00 Nej Nej Jf. lovgivning 

Med NemKonto 0,40 Nej Nej Se note 6

Uden NemKonto 0,00 Nej Nej Se note 6

Prioritetskonto - oprettet sammen med 

- Prioritetslån med afdragsfrihed, helårsbolig 3,80 Se note 7 Se note 7 Se note 7

- Prioritetslån med afdragsfrihed, fritidshus 4,32 Se note 7 Se note 7 Se note 7

Kasper Tot konto

Xakt med/uden kredit

Priser på indlån - Gældende fra 7. november 2022

Budgetkonto

Privatkonto/Privatkredit

Produkt

Basiskonto/Basiskonto Plus 

Indekskonto

Etablerings- og Iværksætterkonto 

Opsparingskonto 

Aktiesparekonto

Eazy konto

Aktionæropsparing

Børneopsparing

Ratepension

Børnebørnsopsparing

Selvpension

Aldersopsparing 

Kapitalpension
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Noter:

1) Privatkonto og Privatkredit er sparekassens lønkonto til privatkunder. Kontogebyr jf. prisliste. 

2) Basiskonto er sparekassens basale indlånskonto, som alle privatkunder kan oprette jf. gældende lovgivning. Årligt kontogebyr jf. prisliste omfatter 

Mastercard Debit Standard (årligt kortgebyr kr. 0), og gratis kontanthævninger (danske kroner) i sparekassens pengeautomater. Øvrige serviceydelser jf. prisliste.

Basiskonto Plus er sparekassens basale betalingskonto, som alle privatkunder kan oprette jf. gældende lovgivning. Årligt kontogebyr jf. prisliste.

Mastercard Debit Standard, Netbank og betalingsservice/faste overførelser kan tilknyttes kontoen. Priser for serviceydelser jf. prisliste.

3) Gratis Dankort, Visa/Dankort eller Mastercard Debit Standard, gratis valutaveksling i filialen eller i sparekassens pengeautomater (undtagen Mastercard Kredit), og  

gratis netbank abonnement, herunder kontooverførsel i danske kroner og betaling af indbetalingskort (se yderligere i prisliste).  

4) Bundet til barnet fylder 18 år. Kan kun oprettes af bedsteforældre og oldeforældre, og kun én konto pr. opretter.

5) Se vilkår på www.spks.dk/aktionær. 

6) Indlånsrenten på en Opsparingskonto er afhængig af om du har din NemKonto* i sparekassen. Hvis det er én konto med flere ejere, kræver det at alle medejere har 

NemKonto i sparekassen. Det er ikke muligt, at have tilknyttet betalingskort, NemKonto, betalingsservice eller faste debiteringer til lån o.lign. 

*NemKonto er den bankkonto, offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge fx overskydende skat, børne- og ungeydelse eller pension.

7) En Prioritetskonto kan kun oprettes i tilknytning til et prioritetslån med afdragsfrihed i en ejerbolig eller et fritidshus. De angivne rentesatser gælder for beløb på prioritets-

kontoen op til og med beløbet for den aktuelle restgæld på prioritetslånet. Renten på beløb herover er den samme som for Privatkonto. 

Renten er variabel, medmindre andet er anført, og alle indlånsprodukter har kvartårlig rentetilskrivning. 

Rentevilkår og valørregler fremgår af almindelige forretningsbetingelser - privatkunder, som du kan få udleveret i sparekassens filialer eller se på www.spks.dk.

Bemærk at nettoindlån over 100.000 euro (ca. kr. 750.000) ikke er dækket af Garantiformuen.

Du kan få yderligere information om, hvordan dit indlån er sikret gennem Garantiformuen ved at henvende dig til en af vore medarbejdere eller klikke ind på www.fs.dk.

Såfremt du ønsker at klage over en behandling i sparekassen, bedes du henvende dig med en skriftlig klage til filialens leder.

Såfremt du ikke er tilfreds med dennes svar, kan du fremsende din skriftlige klage på mail klageansvarlig@spks.dk. 
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