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Danske Bank setter opp rentene  
 

I takt med utviklingen i markedet setter Danske Bank opp 

rentene på både utlån og innskudd.  

 
Bakgrunnen for renteendringene er endringer i 
markedssituasjonen med blant annet økte nivåer i 
pengemarkedet. 
 

Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten i vår har 

pengemarkedet steget mens det var forventet å falle. Dette 

gjør at prisen på penger har steget, og utviklingen i dette 

markedet er blant faktorene som styrer prissettingen vår, sier 

Head of Personal Banking og Country Manager Trond 

Mellingsæter.  

Økningen blir på 0,15 prosentpoeng og betyr at ny listepris for 
Boliglån Ung blir 2,25 % og for Boliglån 80 % over 2 millioner 
kroner 2,60. For nye kunder gjelder prisene fra 23.november og 
for eksisterende kunder fra 23.januar 2017. 
 
Øker også innskuddsrentene 

 

Banken øker samtidig rentesatsene på enkelte 
innskuddsprodukter med inntil 0,15 prosentpoeng.  
 

Vi vurderer hele tiden markedssituasjon og ønsker å være 

konkurransedyktig på pris også på innskuddsprodukt som er 

tilgjengelig for alle våre kunder, sier Mellingsæter. 

Beste innskuddsrente i denne kategorien blir SPAR Aktiv med 
0,80 % nom. De nye innskuddsrentene gjelder for både nye og 
eksisterende kunder fra 23.januar 2017. 
 
 
 
 
  

Historien om Danske Banks 
virksomhet i Norge går tilbake til 
etableringen av Privatbanken i 1859.  
 
I dag er banken landets tredje største.  
 
Våre 940 ansatte betjener kunder i 
personmarkedet og bedriftsmarkedet 
i tillegg til store institusjonelle kunder 
fra 28 lokale bankkontor og 4 
regionale finanssentre. Norge er et av 
Danske Banks kjernemarkeder.  
 
Danske Bank er en nordisk 
universalbank med sterke regionale 
røtter og tette forbindelser til resten 
av verden.  
 
Vi betjener mer enn 3,5 mill. 
privatkunder, bedriftskunder og 
institusjonelle kunder og tilbyr – ut 
over bankaktiviteter – livsforsikrings- 
og pensjonsprodukter, realkreditt, 
kapitalforvaltning, 
eiendomsmeglerservice og leasing. Vi 
er drevet av ønsket om å gjøre viktige 
finansielle beslutninger og dagligbank 
enkelt, og vår målsetning er å alltid 
skape langsiktig verdi for våre kunder, 
investorer og de samfunn vi er en del 
av.  
 
Danske Bank har hovedkontor i 
København og er notert på Nasdaq 
Copenhagen 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo:  
 
Stian Arnesen, 
Kommunikasjonsdirektør 
Danske Bank Norge 
 
Stian.Arnesen@danskebank.no   
+ 47 970 123 50 
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