
 

 

Priser og vilkår 
Gældende pr. 1. maj 2019 

Alle rentesatser er variable 

Indlån 

Kontotype  Pålydende rente  Nom. rente 
Lønkonto  0,000 %  0,000 % 
Budgetkonto  0,000 %  0,000 % 
Knax/Ungdomskonto  0,500 %  0,501 % 
Foreningskonto  0,100 %  0,100 % 
Gravstedskonto  0,100 %  0,100 % 
Opsparingskonto  0,000 %  0,000 % 
Højrentekonto (efter aftale)  0,000 % -> 0,100 %   0,000 % -> 0,100 % 
Kapitalpension/Aldersopsparing *1)  0,000 % -> 0,250 %  0,000 % -> 0,250 % 
Ratepension *1)  0,000 % -> 0,250 %  0,000 % -> 0,250 % 
Børneopsparing  1,000 %  1,000 % 
Børnebørnskonto  0,500 %  0,501 % 
Indeksopsparing  0,100 %  0,100 % 
Selvpension *1)  0,000 % -> 0,250 %  0,000 % -> 0,250 % 
Etableringskonto  0,250 %  0,250 % 
Erhvervsindlån *4)  0,000 % -> -0,750 %  0,000 % -> -0,750 % 
Super opsparing *2)   0,100 %  0,100 % 
Garantbeviser (ansvarlig kapital) *3)     3,000 %  3,000 % 

 
*1)  

Trappe, hvor den pågældende rentesats er gældende for hele 
indeståendet.                                      

Kr. 0 -> 49.999,99 0,000 % 
Kr. 50.000 -> 149.999,99 0,000 % 
Kr. 150.000 -> 499.999,99 0,100 % 
Kr. 500.000 og  derover 0,250 % 

 
*2) 

Kræver helkundeforhold, og at man er garant for minimum kr. 10.000 og indskyder 
minimum kr. 100.000. Kontakt os for de nærmere vilkår. 



 

 
*3) 

Ansvarlig kapital, som ikke er dækket af Garantiformuen. 
Den årlige tilskrivning af afkast fra garantikapital er ud fra størrelsen af garantikapitalen i 
det foregående kalenderår. Afkastet på garantikapital vil blive fastsat og oplyst løbende. 
Sparekassens repræsentantskab skal dog godkende udbetalingen, før den kan finde sted. 
Reglerne for garantikapital vil fremgå af sparekassens vedtægter. 

Alle indskud på pensionsordninger og særlige indlån er fuldt ud dækket 
af Garantiformuen, og andre indskud op til modværdien af EUR 100.000 er dækket 
af Garantiformuen. 

*4)  

Den negative rente skyldes vor omkostning til anbringelse af overskydende likviditet og 
aftales individuelt. 
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https://www.klimsparekasse.dk/om-os/vedtaegter/
http://www.gii.dk/
http://www.gii.dk/

	Priser og vilkår
	Gældende pr. 1. maj 2019
	Alle rentesatser er variable
	Indlån


