
 

  

 

SIDE 1 

 

 

Prisinformation Opsparing pr. 28. april 2023  

 

Prisinformationen gælder for kunder, der har NemKonto i Spar Nord.  

 

Hvis du ikke har NemKonto i Spar Nord vil renten være 0,00 pct. om året af alt indestående. 

 

 

 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

Løn- og budgetkonti 

Stjernekonto 0,00 / 0,125 Op til 50.000 kr. 0,00% 

Over 50.000 kr. 0,125% 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes kunder over 18 år, der 

opfylder følgende kriterier: 

• Har NemKonto i banken 

• Har en aktiv netbankaftale i banken 

• Modtager udskrifter fra banken i e-

Boks 

• Har kort i banken, fx Dankort, Visa 

Debit, Visa Dankort eller MasterCard 

Debit 

• Er kreditværdig for minimum 50.000 

kr. 

• Har afgivet kontaktsamtykke 

Endvidere skal kunden opfylde kravene til ét af 

følgende bankprodukter: 

• Billån, lån og kredit på minimum 

100.000 kr. i banken 

• Boliglån i banken eller 

realkreditfinansiering i Totalkredit på 

minimum 100.000 kr. 

• Pensionsopsparing på minimum 

100.000 kr. i banken eller to 

personforsikringer hos 

Letpension/Nærpension 

• Investering på minimum 100.000 kr. 

opgjort som værdien af husstandens 

samlede indestående samt værdien af 

frie depoter i banken. 

• Forsikringsengagement bestående af 

minimum indboforsikring og to 

privatforsikringer tegnet hos 

Privatsikring 
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 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

Fordele: 

Kunden får  

• Bedre priser jf. bankens 

Prisinformation 

• Kreditramme på 50.000 kr. stilles til 

rådighed efter nærmere aftale med 

banken. 

StjernePLUS-konto 0,125 / 0,25 

 

Op til 50.000 kr. 0,125% 

Over 50.000 kr. 0,25% 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes kunder over 18 år, der 

opfylder følgende kriterier: 

• Har NemKonto i banken 

• Har en aktiv netbankaftale i banken 

• Modtager udskrifter fra banken i e-

Boks 

• Har kort i banken, fx Dankort, Visa 

Debit, Visa Dankort eller MasterCard 

Debit 

• Er kreditværdig for minimum 50.000 

kr. 

• Har afgivet kontaktsamtykke 

Endvidere skal kunden opfylde kravene til tre af 

følgende bankprodukter: 

• Billån, lån og kredit på minimum 

100.000 kr. i banken 

• Boliglån i banken eller 

realkreditfinansiering i Totalkredit på 

minimum 100.000 kr. 

• Pensionsopsparing på minimum 

100.000 kr. i banken eller to 

personforsikringer hos 

Letpension/Nærpension 

• Investering på minimum 100.000 kr. 

opgjort som værdien af husstandens 

samlede indestående samt værdien af 

frie depoter i banken. 

• Forsikringsengagement bestående af 

minimum indboforsikring og to 

privatforsikringer tegnet hos 

Privatsikring. 

Fordele: 

Kunden får  

• Bedre priser jf. bankens 

Prisinformation 
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 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

• Kreditramme på 50.000 kr. stilles til 

rådighed efter nærmere aftale med 

banken 

Lønkonto  0,00  

Budgetkonto  0,00  

Ungdom 

Stjernekonto 0-17 år 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,85 Betingelser: 

Tilbydes unge kunder fra 0 til og med 17 år. 

Kunder fra 13-17 år skal have: 

• Kort, fx Mastercard Debit 

• Netbank Ung 

Fordele: 

Kunder fra 13-17 år får 

• Gratis Mastercard Debit til 

Stjernekontoen 

• Gratis Netbank Ung til Stjernekontoen 

• Øvrige fordele jf. bankens 

Prisinformation 

Young Money 0,85 Betingelser: 

Tilbydes kunder fra 7 til og med 17 år. 

Kunder fra 7-17 år skal have: 

• Young Money Konto 

• Young Money Mastercard Debit  

 

Fordele: 

Kunder fra 7-17 år får 

• Gratis Young Money Mastercard Debit 

• Gratis Young Money app 

• Øvrige fordele jf. bankens 

Prisinformation 

Konfirmandkonto 5,00 / 0,85 Op til 25.000 kr. 5,00% 

Over 25.000 kr. 0,85% 

Tilbuddet gælder konfirmander/ nonfirmander.  

Det indsatte beløb forrentes med en fast 

nominel årlig rente på 5% p.a. fra oprettelsen og 

frem til 31. december 2023.  

Der kan maksimalt indskydes 25.000 kr. til den 

høje rente. Beløb over 25.000 kr. forrentes med 

pt. 0,85 % p.a. i variabel nominel årlig rente.  
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 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

Fra 1. januar 2024 forrentes indskud med pt. 

0,85% i variabel nominel årlig rente, indtil 

konfirmanden fylder 18 år.  

Studiekonto 0,00 / 0,125 Op til 50.000 kr. 0,00% 

Over 50.000 kr. 0,125% 

Tilbydes Stjernekunder mellem 18-30 år. 

Betingelser: 

Kunden skal være indskrevet på en SU-

berettiget videregående uddannelse eller en 

erhvervsuddannelse, og fremvise gyldig 

erklæring for, at kunden er studerende på en af 

de godkendte studieretninger. Endvidere skal 

kunden opfylde betingelser nævnt for 

Stjernekontoen. 

Fordele: 

Kunden opnår samme fordele som på 

Stjernekontoen. 

Almindelig opsparing 

OpsparingKunde 0,50 / 0,75 Op til 500.000 kr. 0,50% 

Over 500.000 kr. 0,75% 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes kunder over 18 år. 

OpsparingStjerne 0,75 / 1,00 Op til 500.000 kr. 0,75% 

Over 500.000 kr. 1,00% 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes kunder over 18 år, der 

opfylder kriterierne for at være Stjernekunde. 

OpsparingPLUS 1,25 / 1,50 Op til 500.000 kr. 1,25% 

Over 500.000 kr. 1,50% 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes kunder over 18 år, der 

opfylder kriterierne for at være StjernePLUS-

kunde, Private Banking kunde eller Private 

Banking+ kunde.  

StjerneOpsparing 18-30 1,25 / 1,50 Op til 500.000 kr. 1,25% 

Over 500.000 kr. 1,50% 

 

Betingelser: 

Kontoen tilbydes Stjernekunder mellem 18 og 

30 år, der opfylder følgende kriterier: 

• Har NemKonto i banken 
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 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

• Har en aktiv netbankaftale i banken 

• Modtager udskrifter fra banken i e-

Boks 

• Har kort i banken, fx Dankort, Visa 

Debit, Visa Dankort eller MasterCard 

Debit 

• Har afgivet kontaktsamtykke 

Bolig-/ Uddannelsesopsparing 1,25 Op til 50.000 kr. 1,25% 

Over 50.000 kr. 0,00% 

Betingelser: 

Tilbydes Stjernekunder og StjernePLUS kunder 

fra 0 til og med 27 år. Maks. indskud 12.000 kr. 

årligt og maks. 50.000 kr. i alt i kontoens 

løbetid. 

Børnebørnskonto 1,00 / 1,25 

 

 

Op til 100.000 kr. 1,00% 

Over 100.000 kr. 1,25% 

Maks. indskud 60.000 kr. årligt og maks. 

500.000 kr. i alt i kontoens løbetid. 

Spar Nord Fastrente (privat) 2,00 

2,05 

2,10 

Udløb 30.10.2023 

Udløb 30.04.2024 

Udløb 30.04.2025 

Kontoen kan oprettes af private kunder, der har 

NemKonto i Spar Nord. 

Kontoen er åben for indskud frem til 

31.05.2023.  

Renten er fast i den aftalte bindingsperiode, og 

der kan ikke ske udbetaling fra kontoen i 

bindingsperioden. 

Minimum indskud er 100.000 kr. og maksimum 

indskud er 5 mio. kr. 

Spar Nord forbeholder sig retten til at lukke for 

modtagelse af indskud inden udløb af 

indskudsperioden. 

Spar Nord Fastrente (erhverv) 2,00 

2,05 

2,10 

Udløb 30.10.2023 

Udløb 30.04.2024 

Udløb 30.04.2025 

Kontoen kan oprettes af erhvervskunder, der er 

helkunder i Spar Nord. 

Kontoen er åben for indskud frem til 

31.05.2023. 
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 Produkt Nom. årlig 

rente i pct. 

Information 

Renten er fast i den aftalte bindingsperiode, og 

der kan ikke ske udbetaling fra kontoen i 

bindingsperioden. 

Minimum indskud er 500.000 kr. og maksimum 

indskud er 5 mio. kr. 

Spar Nord forbeholder sig retten til at lukke for 

modtagelse af indskud inden udløb af 

indskudsperioden. 

Pension 

Kapital-, Rate-, Selvpension og 

Aldersopsparing 

1,00 

1,25 

1,50 

Op til 100.000 kr. 1,00% 

Over 100.000 kr. 1,25% 

Over 500.000 kr. 1,50% 

Indekskonto 1,125 

1,625 

Op til 100.000 kr. 1,125% 

Over 100.000 kr. 1,625% 

Anden formålsbestemt opsparing 

Børneopsparingskonto 1,00 / 1,25 Op til 100.000 kr. 1,00% 

Over 100.000 kr. 1,25% 

Etableringskonto 0,00  

Iværksætterkonto 0,00  

 

 


