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REGLER FOR BEREGNING OG TILSKRIVNING AF RENTER 
I SPAR NORD BANK A/S
I denne brochure kan du læse om Spar Nord Bank A/S’ (i 
det følgende Spar Nord) regler for beregning og tilskrivning 
af renter.

Renteberegning og valørregler
Spar Nord foretager beregning af rente for hver konto på 
følgende måde:

Indlån, kreditter og lån
Her beregnes renten efter princippet faktisk/faktisk. Det vil 
sige, at der beregnes rente for det faktiske antal dage i året.

Lån i valuta
Her beregnes renten bagud med baggrund i restgælden. 
Renten beregnes efter princippet faktiske dage/360.

Garantier
Her beregnes provisionen efter princippet 30/360. Det vil 
sige, at der beregnes provision for 30 dage i alle måneder.

Rentedag/Valørdag
Rentedagen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling el-
ler anden kontobevægelse får virkning for renteberegnin-
gen på en konto.

Der gælder følgende hovedregler:
•	 Når du indbetaler kontant, med checks eller dan-

kort på en konto i Spar Nord, er indbetalingsdato-
en rentedagen.

•	 Når du hæver med Dankort eller MasterCard Debit 
i Spar Nords egne pengeautomater på bankdage, 
er den dag hævning foretages, rentedag.

•	 Anvendes dankortet på en ikke-bankdag, er rente-
dagen lig med bankdagen efter hævningen.

•	 Når du anvender dankortet i det elektroniske sy-
stem på bankdage, er den dag, hvor kortet anven-
des, rentedagen.

En bankdag er en dag, hvor banken har åbent. 

For eksempel:
•	 Overførsler fra udlandet, som du hæver tidligere 

end dispositionsdagen.

Eksemplet er ikke udtømmende, men illustrerer, at der be-
tales rente i pengeinstituttets favør, hvis du disponerer over 
beløb, før disse beløb har fået rentemæssig værdi (rente-
dagen).

Bogføringsdag
Bogføringsdagen er den dag, hvor Spar Nord registrerer, at 
du har anvendt dankortet, at du har modtaget din løn, eller 
at der er sket anden bevægelse på din konto. Bogføringsda-
gen er som hovedregel bankdag og rentedag. 
    
Så snart Spar Nord har registreret (bogført) en bevægelse 
på din konto, vil bevægelsen fremgå af kontoudskriftet eller 
anden opgørelse. 

Derfor vil bevægelserne på din konto være opstillet i ræk-
kefølge ud fra bogføringsdagen, frem for bank- eller rente-
dagen. 

Dispositionsdagen
Hvis du disponerer over indbetalte eller overførte beløb tid-
ligere end den dato, fra hvilken der beregnes rente af de 
indsatte/overførte beløb (rentedagen), kommer du til at be-
tale rente til pengeinstituttet. 

Tilskrivning af renter
Spar Nord tilskriver renter en gang årligt for indlån. For ud-
lån tilskrives renten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. 
Renteterminen fremgår af lånedokumentet. 

Har du eksempelvis en lønkonto, budgetkonto eller lignen-
de, hvor saldoen i perioder er negativ, vil der blive bereg-
net både debet- og kreditrente efter de gældende debet- og 
kreditrenteterminer:

•	 Hvis den opsummerede nettorente (debetrente 
+ kreditrente) er positiv, tilskrives der renter ved 
terminen for indlån pr. 31.12.

•	 Hvis den opsummerede nettorente er negativ, 
tilskrives der renter ved terminerne for udlån og 
kreditter, typisk fire gange årligt.

Der gælder dog for erhvervskreditter, at der typisk vil være 
kvartårlig rentetilskrivning uanset om der er tale om en 
kredit- eller debetrente.

Tilskrivning af renter fremgår af kontoudskriftet eller an-
den opgørelse. Renteændringer dokumenteres på kontoud-
skrift. 



Overførsler Rentedag Bogføringsdag

Samme-dags overførsel
• Overførsel til andet pengeinstitut

Dagen Dagen
Straksoverførsel
• Overførsel til andet pengeinstitut

På en bankdag inden kl. 14.30 Dagen Dagen

På en bankdag efter kl. 14.30 Næste bankdag Dagen

Weekend/helligdage Næste bankdag Dagen

Bogføringsdag Dispositionsdag Valørdag

Standard
Overførsel fra andet PI:
På en bankdag

Dagen Dagen Dagen

Sammedagsoverførsel
Overførsel fra andet PI:
På en bankdag

Dagen Dagen Dagen

Straksoverførsel
Overførsel fra andet PI:
På en bankdag inden kl. 14.30
På en bankdag efter kl. 14.30
Weekend/helligdage

Dagen
Næste bankdag
Næste bankdag

Dagen
Dagen
Dagen

Dagen
Næste bankdag
Næste bankdag

EKSEMPLER PÅ RENTEDAG OG BOGFØRINGSDAG VED OVERFØRSLER
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