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Særlige bestemmelser for højrentekonti 
 

Etablering 

En højrentekonto kan kun have én kontoejer. Der 

kan således ikke knyttes medkontohavere til høj-

rentekontoen. 

 

Du kan maksimalt oprette en højrentekonto pr. 

indskudsperiode. 

 

Indskudsperiode 

Indskudsperioden er de dage, hvor kontoen er 

åben for indskud. Indskudsperioden fremgår af 

Coop Banks hjemmeside.  

 

Coop Bank forbeholder sig ret til at forlænge eller 

forkorte indskudsperioden uden varsel. 

 

Bindingsperiode 

Bindingsperioden er den periode, hvor pengene er 

bundet på kontoen for at opnå den aftalte højren-

tesats. Bindingsperioden vil fremgå af Coop 

Banks hjemmeside. 

 

Bindingsperioden løber fra den dag, hvor ind-

skudsperioden lukker. 

 

Indskud 

Du indgår en bindende højrentekonto ved overfør-

sel af beløb til kontoen. 

Du kan maksimalt indbetale DKK 100.000 pr. 

højrentekonto. Der er ingen nedre beløbsgrænse. 

 

Indbetaling kan kun ske som elektronisk overfør-

sel fra anden konto i Coop Bank eller konto i an-

det pengeinstitut i Danmark. 

 

Kontoen skal være oprettet, og indskud skal være 

modtaget, i Coop Bank senest den sidste dag i 

indskudsperioden. 

 

Coop Bank forbeholder sig ret til at afvise og re-

turnere beløb, som forsøges overført til en høj-

rentekonto uden for indskudsperioden. 

 

Vær opmærksom på ved større indskud på høj-

rentekonto, at dit samlede nettoindestående i  

 

 

Coop Bank er dækket for op til EUR 100.000, 

svarende til ca. DKK 750.000 gennem Garanti-

formuen. Du kan derfor risikere, at en del af dit 

indestående ikke er dækket af Garantiformuen, 

afhængig af størrelsen af dit indskud og dit øvrige 

engagement i Coop Bank. Du kan læse yderligere 

om Garantiformuens dækning på Coop Banks 

hjemmeside. 

 

Manglende indskud 

Er indskud på højrentekontoen ikke modtaget 

inden for indskudsperioden, forbeholder Coop 

Bank sig ret til at lukke kontoen. 

 

Dispositionsdato 

Dispositionsdatoen er den dag, hvor bindings-

perioden udløber. På dispositionsdatoen bliver 

kontoen automatisk ændret til en Coop konto 

uden binding, og du kan disponere over indestå-

ende inklusive tilskrevne renter. Falder dispositi-

onsdatoen på en ikke-bankdag, vil dispositionsda-

toen blive rykket til førstkommende bankdag her-

efter.  

 

Udbetaling før dispositionsdato 

Det er muligt at få udbetalt en del af eller hele 

indskuddet før dispositionsdatoen. Der gælder 

dog særlige vilkår for en sådan udbetaling: 

 Udbetaling skal varsles til Coop Bank med 

minimum 31 kalenderdage  

 Der beregnes en dekort (strafrente) på 1 % af 

det udbetalte beløb. Dekorten fratrækkes sal-

doen på højrentekontoen i forbindelse med 

udbetalingen.  

 

Rente 

Højrentekontoen har en fast rente under hele bin-

dingsperioden. Rentesatsen kan ses på Coop 

Banks hjemmeside. 

 

Renten tilskrives årligt pr. den 31/12 samt ved 

bindingsperiodens udløb. Rentebeløb tilskrevet pr. 

den 31/12 kan frit hæves på kontoen i op til 30 

dage efter, at renten er tilskrevet på kontoen.  

 


