
Offentliggørelse af årligt reguleret gebyr for en basal indlånskonto, jf. § 15, stk. 5, i bekendtgø-

relse om god skik for finansielle virksomheder 

 

 

Reguleret og afrundet beløb med virkning pr.  

 

1. februar 2016: 181 kr. 

 

1. februar 2017: 182 kr. 

 

1.februar 2018: 184 kr. 

 

1.februar 2019: 186 kr. 

 

1.februar 2020: 187 kr. 

 

1.februar 2021: 188 kr. 

 

1.februar 2022: 191 kr. 

 

 

 

Alle privatkunder har ret til en basal indlånskonto. Det følger af § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik 

for finansielle virksomheder.1 

 

Kunden må højest betale 180 kr. for kontoen (2015-niveau), og gebyret skal reguleres en gang hvert år 

pr. 10. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Beløbet afrundes til nærmeste hele 

kronebeløb. Første regulering finder sted med virkning fra den 1. februar 2016. 

 

§ 15. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en 

privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium. 

   Stk. 2. En basal indlånskonto skal som minimum omfatte følgende funktioner, jf. dog stk. 3 og 4: 

1) Mulighed for at indsætte og hæve kontanter. 

2) Mulighed for at gennemføre betalingstransaktioner med et debetkort med saldokontrol. 

3) Mulighed for indgående kredittransaktioner. 

   Stk. 3. Hvis indsættelse og hævning af kontanter, jf. stk. 2, nr. 1, gennemføres ved personlig henvendelse i pengeinsti-

tuttets forretningslokale kan instituttet begrænse antallet af ekspeditioner til én om ugen. 

   Stk. 4. Stk. 2, nr. 2, finder ikke anvendelse på pengeinstitutter, der ikke tilbyder deres kunder debetkort med saldokontrol. 

Disse pengeinstitutter skal i stedet tilbyde et hævekort. 

   Stk. 5. Pengeinstitutter skal tilbyde en basal indlånskonto vederlagsfrit eller mod et gebyr, der højest må udgøre 180 kr. 

om året, uanset antallet af transaktioner på kontoen. Gebyret reguleres én gang årligt pr. 10. januar efter udviklingen i 

Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Første regulering finder sted med 

virkning fra den 1. februar 2016. 

 

                                                   
1 Bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder: https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2016/330 
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