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Information om renter pr. 31. oktober 2019 
 
Generelt 
Denne information indeholder oplysninger om Jutlander Banks regler for renteberegninger, 
rentedatoer og rentetilskrivning. 
 
Jutlander Bank kan til enhver tid uden varsel ændre reglerne. Ændring kan ske af de grunde, som 
gælder for bankens renteændringer jf. Jutlander Banks til enhver tid gældende almindelige 
forretningsbetingelser. 
 
Renteberegning 
En arbejdsdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er 
involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for 
gennemførelsen af en betalingstransaktion. 
 
Lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, fredag efter Kristi himmelfartsdag, juleaftensdag og 
nytårsaftensdag er ikke arbejdsdage i Jutlander Bank. 
 
Jutlander Bank foretager en daglig beregning af rente for hver enkelt konto på følgende måde: 
 
Saldo x den pålydende rente x 1 / 365 (366 i skudår). 
Alle måneder beregnes som faktiske antal dage 
 
På visse produkter, der ikke længere kan nytegnes, beregnes renten dog således: 
Saldo x den pålydende rente x 1 / 360 
Alle måneder beregnes som 30 dage 
 
Når den daglige saldo opgøres, tager Jutlander Bank udgangspunkt i rentedatoen for 
kontobevægelserne. 
 
Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse på din konto får virkning for beregning af renter på 
kontoen. 
 
For pengemarkedsrelaterede udlån og kreditter i DKK eller udenlandsk valuta (Cibor-, Cita-, Hobor-
baserede og lignende), gælder, at negativ rente på CIBOR , CITA og lign. ikke indgår ikke  
renteberegningen på lån og kreditter, hvor CIBOR , CITA og lign. enten er referencerente eller indgår 
i beregningen af referencerente (HOBOR). 
 
Beregning af rente ved indsættelse på konto 
Ved indbetaling på din konto i Jutlander Bank, er rentedatoen den arbejdsdag, Jutlander Bank 
modtager beløbet. Hvis beløbet modtages i Jutlander Bank efter endt arbejdsdag eller på en ikke-
arbejdsdag, vil du få tilskrevet rente fra første arbejdsdag herefter. 
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Beregning af rente ved træk på konto 
Når der trækkes et beløb fra din konto, er rentedatoen den arbejdsdag, hvor beløbet trækkes fra din 
konto. 
 
Tilskrivning af renter 
Ved de fleste kontoformer foretager Jutlander Bank en daglig renteberegning for hver enkelt konto. 
Renten for udlån tilskrives månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt og beregnes bagud. Renteterminen 
fremgår af lånedokumentet. Renten for indlån tilskrives kvartalsvist eller årligt bagud. 
 
Ved tilskrivning af renter indsætter eller hæver Jutlander Bank de renter på den enkelte konto, der 
er opsummeret siden foregående termin. 
 
Rentetilskrivningen fremgår af bank- eller sparekassebog, kontoudtog eller anden opgørelse. 
 
Jutlander Bank kan bestemme, at rentebeløb under en vis størrelse ikke tilskrives kontoen. 
 
Jutlander Banks regler kan til enhver tid uden varsel ændres af Jutlander Bank. Ændring kan ske af 
de grunde, som gælder for bankens renteændringer jf. Jutlander Banks til enhver tid gældende 
almindelige forretningsbetingelser 
 
Renteberegningsforskydning 
Jutlander Bank har renteberegningsforskydning på 1 bankdag. 
 
Renteberegningsforskydningen er det antal bankdage, som ved en rentetilskrivning ikke indgår i 
renteberegningen i den aktuelle rentetermin, men overføres til næste termin. 
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