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GENERELLE VILKÅR FOR BØRNEOPSPARING 
Gældende fra d. 26. april 2018 

GENERELT 
Vilkårene gælder for en børneopsparing (opsparing med familieforsørgelse som formål), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. 
Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om børneopsparing ændres. I øvrigt gælder Basisbanks almindelige forretningsbetingelser. 

 
En børneopsparing er med til at sikre dit barn en god økonomisk start. Opsparingen er bundet i en årrække, og derfor har det ekstra stor 
betydning, at renten er så høj som mulig. 
 

OPRETTELSE 
En børneopsparing kan oprettes af forældre, adoptivforældre, stedforældre, plejeforældre og oldeforældre. Der kan kun oprettes en 
børneopsparing pr. barn. Barnet må ikke samtidig have en børneopsparing i et andet pengeinstitut eller livsforsikringsselskab. Du kan 
oprette en børneopsparing fra barnets fødsel og indtil udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år. 

 
INDBETALING 
På børneopsparingen kan du hvert år indskyde 6.000 kr. og i alt op til 72.000 kr. i bindingsperioden. Du vælger selv om du vil oprette en 
fast månedlig, kvartalsvis eller årlig overførsel, hvor vi klarer indbetalingen. 

BINDINGSPERIODE OG UDBETALING 
Som indskyder på kontoen vælger du ved børneopsparingens oprettelse, hvornår barnet er gammelt nok til at få opsparingen udbetalt. 
Børneopsparingen skal dog være bundet i minimum 7 år og kan tidligst frigives, når barnet fylder 14 år, og senest i det kalenderår, hvor 
barnet fylder 21 år. 
  
Når bindingsperioden er slut bliver opsparingen inklusiv tilskrevne renter udbetalt til barnet. Er barnet endnu under 18 år, kan 
udbetalingen kun ske til barnets værge. 

 
FORLÆNGELSE 
Du kan forlænge bindingsperioden med minimum 7 år ad gangen. Det vil sige, at du til enhver tid, inden bindingsperioden udløber, kan 
aftale en forlængelse med os. Dog må bindingsperioden ikke forlænges ud over det år, hvori barnet fylder 21 år. Ønsker du f.eks., at 
barnet skal have pengene udbetalt når det fylder 18 år, skal forlængelsen ske senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 11 år.  
 
Den aftalte bindingsperiode kan ikke afkortes. 

DØD 
Afgår barnet ved døden i bindingsperioden, ophører børneopsparingen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge 
skifteudskrift er berettiget til indeståendet. 
 
SKATTEFRIE RENTER 
Renter og afkast på en børneopsparing er skattefrie i bindingsperioden. Når bindingsperioden udløber, er det udbetalte beløb også 
skattefrit. Men derefter bliver fremtidige renter skattepligtige.  
 
Når bindingsperioden udløber, ændrer vi børneopsparingen til en indlånskonto. 
 
Hvis der i strid med gældende lovregler oprettes mere end én børneopsparing for samme person, har kun den først oprettede konto 
skattemæssig gyldighed som en børneopsparing. Den børneopsparing, der har skattemæssig gyldighed som børneopsparing, kan 
overføres til en senere oprettet børneopsparing.  

 
INVESTERINGSMULIGHEDER 
Du kan tilknytte et depot til børneopsparingen og investere det opsparede beløb via netbanken. Du skal dog være opmærksom på, at 
der altid er en risiko for tab, når du investerer. 

 


