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Analyse: Storbanker giver ekstraordinært høje indlånsrenter til 
konfirmander 
 
I løbet af de kommende måneder fejres omkring 65.000 konfirmander og nonfirman-

der, og i den forbindelse står flere storbanker klar med høje indlånsrenter. En under-

søgelse fra Mybanker.dk viser, hvilke af landets 10 største banker, der giver de unge 

den største rentegave i år. 

 

I de kommende måneder bliver cirka 50.000 konfirmander og 15.000 nonfirmander fejret, 

hvor de traditionen tro bliver beriget med gaver og kontanter. I den forbindelse står flere af 

landets banker klar med et tilbud om ekstra høje indlånsrenter. 

 

Der er dog stor forskel på, hvor store bankernes rentegaver til konfirmanderne er. En ny ana-

lyse fra rådgivningsvirksomheden Mybanker.dk viser, hvilke af landets 10 største banker, der 

har den højeste indlånsrente. 

 

Med et tilbud om 8 procent i rente tilbyder Spar Nord den højeste rente blandt landets største 

banker, der forsøger at tiltrække årets konfirmander og nonfirmander. Som nummer to i ræk-

ken kommer Sparekassen Kronjylland med 5 procent, mens Danske Bank giver 4 procent og 

Ringkjøbing Landbobank giver 3,5 procent i rente.  

 

Ifølge beregninger fra Spar Nord sætter en konfirmand eller nonfirmand i gennemsnit godt 

15.000 kroner ind på sin konfirmandkonto, og dermed forventer banken, at årets i alt godt 

65.000 konfirmander og nonfirmander samlet giver et indskud på omkring 1 milliard kroner.  

 

Investering på sigt 

Men de høje indlånsrenter er i det nuværende marked en ubetinget underskudsforretning for 

de mange banker. Sådan lyder det fra afdelingsdirektør i Spar Nord Leif Lind Simonsen. Han 

fremhæver, at det først er på sigt, tilbuddet giver mening:  

 

- På kort sigt er vores indlånsrente på 8 procent en underskudsforretning, men på lang sigt ser 

vi det som en investering i relationer. Mange unge i konfirmationsalderen har ikke tidligere 

stået med så mange penge i hånden, og det giver god anledning til at hjælpe dem godt på vej. 

Derfor demonstrerer og rådgiver vi dem i, hvordan en opsparing med en god rente efter bare 

et år kan give høj kontant værdi, fortæller Leif Lind Simonsen og fortsætter:  

 

- Således får vi på samme tid etableret den første kontakt, som forhåbentlig udvikler sig til en 

længerevarende relation, når de finder ud af, hvad vi som bank har at byde på. Vi har gode 

erfaringer fra tidligere med, at mange unge vælger at holde fast i os, når de først lærer os som 

bank at kende, og det er selvfølgelig også vores håb i år.   

 

I Spar Nord indebærer konfirmandtilbuddet, at der maksimalt kan indsættes 15.000 kroner på 

en konfirmandkonto til 8 procent i rente, som dog falder til 0,3 procent i rente fra den 8. de-

cember 2017. Samtidig er der ikke gebyrer forbundet med at oprette eller hæve på kontoen. 

Spar Nords tilbud omfatter desuden et gratis MasterCard Debit inklusive en købssikringsaftale, 

der blandt andet indebærer 90 dages købsforsikring, 90 dages prisgaranti og 3 års ekstra re-

klamationsret.   

 

Økonomisk gevinst for konfirmanderne 



 
I Mybanker.dk, som til dagligt guider forbrugere igennem de mange informationer, der findes 

på det finansielle marked, anbefaler man også, at konfirmander og nonfirmander gør brug af 

bankernes tilbud:  

 

- Det er en fordel for de unge at gøre brug af tilbuddet. Dels fordi det giver dem nogle sunde 

økonomiske vaner fra begyndelsen, og dels fordi det resulterer i et fornuftigt økonomisk af-

kast. I øjeblikket ligger de fleste indlånsrenter på 0 procent, og derfor er en indlånsrente på 

eksempelvis 8 procent også et meget attraktivt tilbud, der uden tvivl vil være en god idé at 

benytte sig af, forklarer John Norden, partner i Mybanker.dk, og fortsætter:  

 

- De unge skal dog være opmærksom på, at den høje rente ikke fortsætter. Efter cirka et år 

ophører den, og i den forbindelse er det naturligvis vigtigt at undersøge, hvad renten bliver 

herefter, slutter John Norden.  

 

Konfirmandkonto i Spar Nord 

Tilbuddet gælder konfirmander og nonfirmander. Konfirmandkontoen kan oprettes fra 15. 

marts 2017 til 8. december 2017. Indskud op til 15.000 kroner forrentes med 8 procent p.a. i 

fast nominel årlig rente fra oprettelsen og frem til 8. december 2017. Indskud over 15.000 

kroner forrentes med 0,50 procent p.a. i variabel nominel årlig rente. Fra 9. december 2017 

forrentes hele indskuddet med 0,30 procent i variabel nominel årlig rente, indtil konfirman-

den/nonfirmanden fylder 18 år. Konfirmander/nonfirmander årgang 2017, der er indehavere af 

et gyldigt Spar Nord MasterCard Debit udstedt af Spar Nord Bank til privat og personlig brug, 

får automatisk en gratis købssikringsaftale, der gælder til og med 30. juni 2018 i henhold til 

Vilkår for Spar Nord MasterCard Debit – Købsforsikring/konfirmand årgang 2017.  

 
For yderligere information kontakt venligst: 

Afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk 

Partner John Norden, Mybanker.dk, Tlf. 7020 7232 eller 2072 0200, jn@mybanker.dk 

 

Om Spar Nord 

Med 400.000 kunder, cirka 1.540 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 

1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  

 

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


