Bonusrente
Når du er privatkunde i Djurslands Bank, kan du få Bonusrente. Det sker i forbindelse
med godtgørelse af negativ rente.
Djurslands Bank ændrer med virkning fra 20. marts
2020 indlånsrenten for privatkunders almindelige
indlånskonti til minus 0,60% p.a. Det betyder, at der
én gang i kvartalet bliver tilskrevet negativ rente.
Første gang 20. juni 2020.
Men...
Som en særlig fordel kan du som privatkunde i
Djurslands Bank få Bonusrente.
Djurslands Bank godtgør dig for negativ rente af dit
samlede indestående op til 300.000 kroner, hvis du
har en NemKonto hos os og samtidig er med i et af
bankens kundekoncepter*.

Sammenlagt skal Peter betale 277,50 kroner i negativ
rente for et kvartal. Pengene bliver trukket første
gang 20. juni fra den enkelte konto.
Fordi Peter sammenlagt har under 300.000 kroner
i banken, får han hele beløbet på 277,50 kroner
indbetalt som Bonusrente på sin NemKonto.
Anette har også tre forskellige konti i banken med et
samlet indestående på 835.000 kr.

For kunder med en NemKonto men uden kundekoncept godtgør banken den negative rente for et samlet
indestående op til 150.000 kroner.
Eksempler på to kunder:
Peter og Anette er begge VærdiPlus-kunder og har
NemKonto i Djurslands Bank. Peter har samlet under
300.000 kroner i banken, og Anette har samlet over
300.000 kroner.
Peter har tre forskellige konti med et samlet
indestående på 185.000 kr.:

Sammenlagt skal Anette betale 1.252,50 kroner i
negativ rente for et kvartal. Pengene bliver trukket
første gang 20. juni fra den enkelte konto.
Anette får Bonusrente af beløbet op til 300.000
kroner indbetalt på sin NemKonto.
For et kvartal svarer dette til 450,00 kroner. Det vil
sige, at det efter Bonusrenten er indbetalt, koster
Anette 802,50 kroner i negativ rente.
Har du spørgsmål?
På djurslandsbank.dk/bonusrente finder du svar på
forskellige spørgsmål. Du er også altid velkommen til
at kontakte din rådgiver.
* VærdiPlus-, UngPlus-, Private Banking-kunder eller kunder
omfattet af bankens Partnerkoncept.
Vilkårene for Bonusrente er gældende indtil videre og kan til enhver
tid ændres af Djurslands Bank med 1 måneds varsel. Kunderne vil
blive informeret på samme måde som ved renteændringer i henhold
til bankens Almindelige forretningsbetingelser.

