Indlånsrenter - oversigt pr. 1. marts 2021
Kontotype

Nominel
årlig rente

Særlige vilkår

Hvidbjergbank Konto*

-0,750

Kan anvendes som lønkonto, betalingskonto m.m.

Basal indlånskonto*

-0,750

Kontogebyr 45 kr. pr. kvt. Flere end 5 kasseekspeditioner pr. måned koster 20 kr. pr stk.

Basal betalingskonto*

-0,750

Kontogebyr 150 kr. pr. kvt. Flere end 5 kasseekspeditioner pr. måned koster 20 kr. pr. stk.

Budgetkonto*

-0,750

Mulighed for årlig budgetgennemgang mod gebyr - se prisliste

Alma- / Albertkonto

0,000

For børn under 12 år. Gratis Alma eller Albert sparebøsse.

Ungkonto 12-17

0,000

For børn og unge mellem 12 - 17 år (inkl.).

Ungkonto 18-28*

-0,750

For unge mellem 18-28 år.

Foreningskonto
Indestående op til 99.999. kr.
Indestående fra 100.000 kr.

0,000
-0,750

Anfordringskonto

Aktionæropsparing*

-0,750

Opsparingskonto på anfordring

Uddannelsesopsparing

0,000

Løbende opsparing i min. 2 år til videregående uddannelse af mindst 1 års varighed
Udbetaling på max. 3.000 kr. pr. md. mod forevisning af indskrivningsbevis eller studiekort

Boligopsparing

0,000

Løbende opsparing i min. 2 år til dokumenterede boligformål. Ved udbetaling efter min. 2 års opsparing
ydes rabat 0 - 2 % på etableringsomkostninger ved samtidig optagelse af boliglån

Etableringskonto*

-0,750

Fradragsberretiget opsparing til etablering af egen virksomhed

Børneopsparing

0,000

Opsparingskonto til børn og børnebørn. Indskud op til 6.000 kr. årligt og i alt 72.000 kr.
Kontoen er bundet i mindst 7 år og kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år
Renten beregnes af hele indstående. Læs mere på www.hvidbjergbank.dk

Børnebørnskonto

0,000

Opsparingskonto til børnebørn, når forældre har oprettet børneopsparing. Indskud op til 60.000 kr. årligt
og i alt 400.000 kr. Kontoen kan tidligst udbetales ved 14 år, og senest ved udgangen af kalenderåret,
hvor barnet fylder 21 år. Læs mere på www.hvidbjergbank.dk

Aldersopsparing
Indestående op til 24.999 kr.
Indestående fra 25.000 kr.

0,000
-0,750

Pensionsopsparing , hvor der maksimalt kan indbetales 5.300 / 50.200 kr. årligt (2020). Renten beregnes
af hele indestående. Kan tidligst udbetales 5 år før folkepensionsalder og senest 15 år herefter. Der
gælder dog særlige overgangsregler - Læs mere på www.hvidbjergbank.dk

Kapitalpension
Indestående op til 24.999 kr.
Indestående fra 25.000 kr.

0,000
-0,750

Pensionsopsparing, hvor der ikke mere er fradrag for indbetalinger. Renten beregnes af hele indestående.
Kontoen kan tidligst udbetales 5 år før folkepensionsalder og senest 15 år herefter.
Der gælder dog særlige overgangsregler - Læs mere på www.hvidbjergbank.dk

Ratepension
Indestående op til 24.999 kr.
Indestående fra 25.000 kr.

0,000
-0,750

Pensionsopsparing, hvor der maksimalt kan indbetales 57.200 kr. årligt (2020) Renten beregnes af hele
indestående. Udbetaling kan tidligst påbegyndes 5 år før folkepensionsalder og senest 15 år herefter. Der
gælder dog særlige overgangsregler - Læs mere på www. hvidbjergbank.dk

Indekskonto

0,000

Indeksreguleret pensionsopsparing, der ikke kan nyoprettes. Der er fradrag for indbetalinger.
Månedlige skattepligtige udbetalinger over 10-15 år, der påbegyndes mellem 65 og 67 år.

Hvor intet andet er anført, er alle rentesatser variable og tilskrives kvartalvis.
Nettoindlån over ca. 750.000 kr. (100.000 EUR) er ikke dækket af indskydergarantifonden. Se mere på www.gii.dk.
*Konti med nemkonto fra indestående over 100.000 kr. og konti uden nemkonto fra indestående 0 kr.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Hvidbjerg Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Hvidbjerg Bank´s behandling af din
henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Hvidbjerg Bank. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den
klageansvarlige direkte.
Hvidbjerg Bank´s klageansvarlige er Lene Vangsgaard, der kan kontaktes via brev / telefon / e-mail / hjemmeside eller personligt på følgende adresse:
Hvidbjerg Bank A/S, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm - Tlf. 9695 5205 - e-mail: la@hvidbjergbank.dk - www.hvidbjergbank.dk.
Ved formueretlige tvister kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2., 1264 København K. - tlf. 3543 6333 mail sek@fanke.dk - www.pengeinstitutankenaevnet.dk.
EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et
andet EU-land. Klage indgives til http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mail-adresse bs@hvidbjergbank.dk
Hvidbjerg Bank A/S, Hovedkontoret, Østergade 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm - CVRnr. 64855417

