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Spørgsmål og svar vedrørende negativ rente for 
private kunder i Totalbanken 
 

Med virkning fra den 1. januar 2021 har Totalbanken indført negativ rente for privatkunder. 
Baggrunden er det historisk lave renteniveau, som forventes at fortsætte i en længere periode.  

 
Den negative rente gælder for alle almindelige konti og kreditter efter følgende regler: 
 
Kunde med NemKonto i 
Totalbanken * 

Kunde uden NemKonto i 
Totalbanken * 

Pensionskonti, ekskl. 
pensionspuljekonti 

Negativ rente betales af samlet 
indestående over 100.000 kr. 

Negativ rente betales af alt 
indestående 

Negativ rente betales af 
indestående over 50.000 kr. 
pr. konto 

 
*Kunder under 18 år betaler negativ rente af indestående over 100.000 kr. pr. konto 
 
Note: Særlige indlån fx børneopsparing og indekskontrakter er undtaget for negativ rente. 
 

 

Konto i Netbank/Mobilbank ’Beregning af negativ rente af indlån’. 

Kontoen er en administrativ konto, som alene skal anvendes til at opsamle de negative renter, 
som skal betales ved næste rentetilskrivning. Der kan ikke hæves eller indsættes penge på 
kontoen. 

Den negative rente hæves på NemKontoen, hvis en sådan er etableret i Totalbanken. Det sker 
kvartalsvis. Posteringsteksten på NemKonto vil være ’Ovf rente 6880XXXXXXX’, hvor det 
nævnte kontonummer er nummeret på administrationskontoen. 

Vi kan registrere en anden konto end NemKontoen som den konto, den negative rente hæves 
på. 

Er NemKontoen i en anden bank, hæves den negative rente på en anden konto i Totalbanken. 

 

Kan kontoen ’Beregning af negativ rente af indlån’ anvendes som lønkonto? 

Nej, det kan den ikke. Kontoen kan kun anvendes til opgørelse af den negative rente, der 
opkræves hvert kvartal. 

 

Hvordan beregnes den negative rente? 

Renten beregnes på alle de konti, som tæller med i opgørelsen af den negative rente. Renten 
er 0,7% p.a. Det beløb, der skal betales, opsamles på kontoen ’Beregning af negativ rente af 
indlån’ og betales så hvert kvartal. 
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Gælder det også pensionsopsparing? 

For pensionsopsparing, der er placeret i puljer, betales ikke negativ rente.  

For øvrig pensionsopsparing gælder, at den negative rente betales af indestående over 50.000 
kr. pr. konto. Det skyldes, at pensionsopsparing er langsigtet opsparing, og at der derfor er 
gode alternative måder at placere opsparingen. 

 

Hvorfor hæves renten ikke på hver enkelt konto? 

Det gør vi ikke, fordi beregningen i Totalbanken bygger på det samlede indestående i banken. 
Derfor opkræver vi også kun ét samlet beløb. 

 

Hvordan kan man se hvor meget, der skyldes i negativ rente? 

Det kan man se, hvis man i sin Netbank går ind i den pågældende kontos ’Posteringsoversigt’ 
– vælger ’Kontovilkår’ i højresiden og dernæst vælger ’Renteopgørelse’.  

 

Hvordan håndteres negativ rente i tilfælde af flere kontohavere? 

Når der er tale om en konto med flere kontohavere, fx to ægtefæller, så deles indestående 
med 50 pct. til hver ved beregningen af hver enkelts samlede indestående – og dermed i 
beregningen af den negative rente. 

 

Hvordan kan man undgå at betale negativ rente? 

Der er flere muligheder. Vi anbefaler, at man kontakter sin rådgiver i Totalbanken for at drøfte 
mulighederne. 

Kunder uden NemKonto i Totalbanken betaler negativ kreditrente af alt indestående. Har man 
ikke sin NemKonto i Totalbanken, kan man få det, og så sker beregningen af negativ rente af 
alt indestående over 100.000 kr. 

 

Kan renteudgiften trækkes fra i skat? 

Ja, det kan den. Vi indberetter oplysningerne automatisk til SKAT. 

 

 

 

Totalbanken den 12. november 2021 


